
 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

SIMONE MARIA ESPINOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCIATURA EM HISTÓRIA: CONTRIBUIÇÕES, LIMITES E DESAFIOS DOS 

PROFESSORES FRENTE AO EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS 

ESTUDANTES - ENADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo – SP 

2015 



 

 

SIMONE MARIA ESPINOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCIATURA EM HISTÓRIA: CONTRIBUIÇÕES, LIMITES E DESAFIOS DOS 

PROFESSORES FRENTE AO EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS 

ESTUDANTES - ENADE 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-graduação Stricto Sensu em Educação, 
Arte e História da Cultura da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, como requisito 
parcial à obtenção do título de Mestre em 
Educação, Arte e História da Cultura. 
 

 

 
 
 
 
ORIENTADORA: Profª Dra. Maria de Fátima Ramos de Andrade. 
 

 

 

 
 
 

São Paulo – SP 
2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E77l       Espinosa, Simone Maria 

Licenciatura em história : contribuições, limites e desafios 
dos professores frente ao Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes - ENADE / Simone Maria Espinosa – 2015. 

89 f. : il. ; 30 cm. 
 

Dissertação (Mestrado em Educação, Arte e História da 
Cultura) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 
2015. 

Referências bibliográficas: f. 77 - 80. 
 

1. ENADE. 2. Avaliação de larga escala. 3. Formação 

de professores. 4. Saberes docente. I. Título. 
 

CDD 370.7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe, ao meu filho e à pessoa 

que me despertou um olhar racional, uma 

atitude honesta e comprometida e um 

amor incondicional pela educação, Sra. 

Norma Electa Ferrari de França Camargo.  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À Profª Dra. Maria de Fátima Ramos de Andrade, pela orientação, pela 

compreensão, pelo carinho, pelo incentivo constante e, sobretudo, pela admirável 

profissional que com muita competência possibilitou que eu concluísse essa fase tão 

importante para a minha carreira profissional.  

 

Às Profas. Dra. Maria da Graça Mizukami e Dra. Regina Maria Simões 

Puccinelli Tancredi que me acolheram inicialmente. Obrigada pelos ensinamentos, 

pelos encontros tão prazerosos nas aulas, de onde certamente levei comigo um 

pouco de vocês. Obrigada também por fazerem parte de um momento tão rico em 

conhecimento que foi a minha qualificação. Simplesmente inesquecível! 

 

À Profª Dra. Ana Silvia Moço Aparício pelo aceite em participar das minhas 

bancas de qualificação e defesa, mas, sobretudo, por dividir com tanta sobriedade o 

seu vasto conhecimento com sugestões, criticas e conselhos tão valiosos. 

 

Ao Prof. Dr. Arthur Roquete de Macedo por confiar no meu trabalho e, 

sobretudo, pelo incentivo constante para o meu aprimoramento acadêmico. 

 

A todos os meus colegas de trabalho que de alguma forma contribuem para o 

meu desenvolvimento e crescimento profissional. Citar nomes seria correr o risco de 

cometer injustiças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O fato de me perceber no mundo, com o 

mundo e com os outros me põe numa 

posição em face do mundo que não é de 

quem nada tem a ver com ele. Afinal, minha 

presença no mundo não é a de quem a ele 

se adapta, mas a de quem nele se insere. É 

a posição de quem luta para não ser apenas 

objeto, mas sujeito também da história”. 

(Paulo Freire) 



 

 

RESUMO 
 
 

O presente estudo teve como objetivo principal analisar as contribuições, os limites e 

os desafios frente ao ENADE, postos aos professores de um curso de licenciatura 

em História da instituição aqui designada como Centro Universitário Global. Diante 

de tal perspectiva, estruturamos a pesquisa em dois momentos: estudo exploratório 

da temática proposta e a pesquisa de campo. Oito professores do curso de História 

foram entrevistados e, para análise dos dados coletados, foi realizada a análise de 

conteúdo, cujo objetivo se constituiu em obter indicadores que permitissem a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção das falas. Da 

pesquisa realizada podemos constatar que o ENADE é um instrumento regulatório, 

que vem contribuindo para o desenvolvimento do curso na medida em que os 

professores têm consciência de que o curso não está a serviço do ENADE e seu 

processo contínuo de atualização e aprimoramento deve considerar diversos fatores, 

que não se resumem ao conceito estabelecido pelo Ministério da Educação em 

consequência de uma avaliação que por suas características e fragilidades pode 

trazer resultados que não representem a realidade do curso. 

 

Palavras chave: ENADE. Avaliação de larga escala. Formação de Professores. 

Saberes Docente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 

This study aimed to analyze the contributions, limits and challenges in regard 

to ENADE,offered to History teachers of a degree course from the institution here 

designated as Global University Center. Faced with this perspective, we structured 

the research in two phases: an exploratory study of the motion and field 

research. Eight professors from the History curse were interviewed and 

for the analysis of the collected data content analysis was carried out, whose purpose 

was obtaining indicators that allow the inference of knowledge related to the speech 

production conditions. Based on the survey we can see that the ENADE is a 

regulatory instrument that has contributed to the development of the 

course, once teachers are aware that it is not in the service of ENADE. Its ongoing 

process of updating and improvement should consider several factors, which are not 

limited to the concept established by the Ministry of Education as a result of an 

assessment whose characteristics and weaknesses can bring results that do not 

represent the reality of the course. 

 
Keywords: ENADE. Large-scale assessment. Teacher training. Teacher knowledge. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ingresso no Programa de Educação, Arte e História da Cultura da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie ocorreu no ano de 2013, com o cumprimento 

das disciplinas obrigatórias e optativas no final do mesmo ano. Todas as disciplinas, 

de alguma forma, contribuíram para a construção de um conhecimento abrangente e, 

consequentemente, de um importante desenvolvimento acadêmico, propiciando o 

amadurecimento necessário para a elaboração deste projeto. Destaca-se que os 

conteúdos diretamente relacionados à área da educação e a disciplina de 

Metodologia da Pesquisa Científica foram fundamentais para uma abordagem crítica 

das questões aqui delineadas. 

O acesso ao Mestrado passou a ser objetivo acadêmico desde a conclusão 

da graduação, entretanto, um tema de pesquisa ainda não havia surgido como algo 

relevante a ser pesquisado. 

No ano de 2012, durante a permanência no Curso de Especialização Lato 

Sensu em Alfabetização e Letramento em um Centro Universitário no município de 

Jundiaí, em São Paulo, alguns docentes adotavam literaturas de professores da 

Universidade de Campinas – UNICAMP - e o despertar para as questões linguísticas 

levou à inscrição, como aluna especial, no Programa de Mestrado em Linguística 

Aplicada do Instituto de Estudos da Linguagem – IEL, da UNICAMP, na disciplina 

Introdução aos Estudos do Letramento. Houve aproveitamento de excelência na 

disciplina, com conceito “A”, e dali surgiu a certeza de que o stricto sensu seria o 

caminho a seguir. 

 O tema inicial a ser pesquisado estava diretamente relacionado às questões 

de linguagem, entretanto, ao longo do tempo, diante de algumas intercorrências e 

também devido à nossa experiência profissional de quinze anos estar diretamente 

relacionada às políticas públicas de avaliação no ensino superior, surgiu o anseio 

pela apropriação de conhecimentos mais aprofundados acerca do Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior – SINAES, por meio da investigação científica. 

 A temática avaliação, diretamente relacionada aos cursos de graduação, 

estava presente cotidianamente no ambiente profissional. Ao mesmo tempo em que 

se agregava conhecimento havia a oportunidade de se vivenciar, na prática, certo 
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desconhecimento de parte da comunidade acadêmica, em todos os segmentos 

(alunos, professores, pessoal técnico-administrativo e gestores), acerca do sistema 

de avaliação de cursos superiores de graduação vigente no país.  

Diante da consciência da falta de diálogo dentro da academia a respeito das 

avaliações de larga escala e verificando que a cada ano o governo federal tenta 

aprimorar ainda mais os seus processos avaliativos, com divulgação maciça na 

mídia sobre os resultados apresentados pelos cursos e instituições de ensino 

superiores brasileiras, surgiu uma inquietação sobre qual era a real participação de 

cada segmento da comunidade acadêmica nesses processos, especificamente a 

participação dos professores na avaliação de desempenho dos estudantes. 

 Algumas indagações começaram despontar gerando certo desconforto pela 

necessidade de compreensão dos processos que ali se delineavam e o professor 

era o ponto central das inquietações quando se tratava de questões relacionadas a 

um dos instrumentos do SINAES, que é a avaliação de desempenho dos estudantes 

realizada pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE.  

Surge então, o tema proposto para essa dissertação “Licenciatura em História: 

contribuições, limites e desafios dos professores frente ao Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes - ENADE”, que se situa no campo da educação 

superior, com interface com a área de formação e atuação de professores nesse 

nível de ensino. 

O objetivo dessa pesquisa é analisar as contribuições, os limites e os desafios 

frente ao ENADE, postos aos professores de um curso de licenciatura em História, 

de um Centro Universitário localizado no munícipio de São Paulo, estado de São 

Paulo, que aqui será designado como Centro Universitário Global.  

Pressupõe-se que instituição e professores tenham como foco a formação 

adequada dos alunos, abrangendo os aspectos mais gerais como cidadania, valores, 

ética etc., e também aqueles ligados à apropriação dos conhecimentos específicos 

voltados diretamente para o mercado de trabalho. Em contexto, os cursos de 

graduação devem ser responsabilizados por oferecer aos egressos o mínimo 

necessário para o início da carreira. Isso vale em todas as profissões e, também, 

para a formação dos professores. 
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Em virtude dessa compreensão acerca dos processos profissionais formativos 

em nível superior, nessa pesquisa optou-se por focar nos aspectos relacionados às 

avaliações externas de larga escala, especificamente a que está diretamente 

relacionada ao aluno: ENADE, destacando-se a participação dos docentes nesse 

modelo de avaliação e verificando se há realinhamento das práticas e teorias 

desenvolvidas pelos professores. 

De acordo com o artigo 23, da Portaria MEC nº 2.051, de 09 de julho de 2004, 

que regulamenta os procedimentos do SINAES, o ENADE é uma das suas 

ferramentas, que tem por objetivo 

 

acompanhar o processo de aprendizagem e 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 
ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do 
conhecimento. (BRASIL, 2001, p. 4)  
 
 

Observa-se que quando da aplicação do primeiro ENADE, no ano de 2004, 

para os cursos da área da saúde da instituição ora estudada, com a participação de 

estudantes ingressantes e concluintes dos cursos de graduação que integravam 

aquele ciclo, foi possível perceber a amplitude do novo Sistema de Avaliação da 

Educação Superior que começava a ser implantado no país. 

No ano de 2005, com a primeira participação no ENADE dos estudantes 

ingressantes e concluintes dos cursos de licenciatura, dentre outros cursos que 

compunham aquele ciclo, algumas questões começaram a ser levantadas. Essas 

questões eram, na verdade, uma tentativa de compreensão de qual era o 

entendimento dos professores acerca do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior; o quê e a quem os professores atribuem os resultados do 

ENADE e se os professores transformam ou transformaram suas práticas em função 

dessa nova realidade.  

Nos anos de 2005 e 2008 o curso de licenciatura em História do Centro 

Universitário Global obteve conceito 4 no ENADE e no ano de 2011 obteve a nota 
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máxima 5, apresentando a maior média do país, de acordo com planilha1 divulgada 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 

órgão do Ministério da Educação responsável por implementar as políticas públicas 

de avaliação. 

Diante do resultado apresentado e após algumas reflexões surgiram novas 

indagações, como por exemplo, compreender se há alguma contribuição dos 

resultados das avaliações externas para o aprimoramento dos cursos de licenciatura 

e se o corpo docente se apropria dos resultados apresentados pelos alunos no 

ENADE como um dos elementos norteadores para o desenvolvimento de suas 

teorias e práticas pedagógicas. 

É possível pensar que o principal ator no trabalho de sensibilização ou de 

conscientização do estudante para a realização de um Exame é o professor, ainda 

que seu desempenho docente, como um dos responsáveis pela aprendizagem, 

também esteja em xeque na hora da prova.   

Nesse sentido Cunha M. I. (2012, p. 135) esclarece sobre a responsabilidade 

do professor quando afirma que 

 

[...] o professor é inevitavelmente responsável por direcionar o estudo 
na sala de aula. E é por isso que a neutralidade não existe. Pode ser 
que a ação docente seja, muitas vezes, pouco reflexiva, até ingênua. 
Mas nem por isso deixa de ser uma prática política, que evidencia 
valores.   
 
 

O professor, quando profissional competente, tem sua influência sobre o 

corpo discente, pois exerce o papel de orientador, mediador, valorizador da 

autoestima e das desenvolturas científica, cultural e intelectual dos seus alunos. No 

âmbito do ENADE, além de cobrar, propor, exigir e estimulá-los, o professor é capaz 

de fazer com que o aluno analise a importância do Exame como instrumento de 

regulação que tem influência direta na sua formação e inserção no mercado de 

trabalho, visto que em alguns casos sua nota e a nota do curso podem abrir portas 

para futuros empregos. 

                                                 
1 O INEP divulga em seu portal o resultado de todos os indicadores do SINAES. Os resultados do ENADE estão 

disponíveis em: http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores/conceito-enade 
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Em virtude desses posicionamentos, essa pesquisa pretende conhecer e 

analisar as contribuições, os limites e os desafios postos aos professores de um 

curso de licenciatura em História, de um grande Centro Universitário da cidade de 

São Paulo, estado de São Paulo, frente ao Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes – ENADE e, na visão dos professores, em que medida esse Exame e 

seus resultados favorecem qualitativamente o curso. 

Sabe-se que a participação dos professores no desenvolvimento de qualquer 

curso, independente do nível ou área em que lecione, é fundamental. A própria Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei nº 9394, de 20 de dezembro 

de 1996 - estabelece em seu artigo 13, incisos I e II, que o docente deverá participar 

da elaboração da proposta pedagógica, bem como cumprir o planejamento 

estabelecido na proposta. Entretanto, em se tratando especificamente do ENADE, é 

incerto o grau de participação e o nível de conhecimento e de envolvimento do 

professor a ponto do Exame interferir de alguma forma no seu plano de trabalho. 

Dessa forma, em função da problemática apresentada e tendo como foco a 

perspectiva dos docentes do curso de licenciatura em História, investiga-se a 

seguinte questão de pesquisa: na ótica do corpo docente do curso de Licenciatura 

em História, em que medida o ENADE interfere no plano de trabalho dos 

professores, oferecendo melhoria qualitativa para o curso?  

Para melhor delinear o desenvolvimento da pesquisa definiram-se os 

seguintes objetivos específicos: 

- Conhecer a opinião de docentes da instituição acerca da importância do 

ENADE para o curso e para a prática docente e 

- Analisar o papel do ENADE na atualização e no aprimoramento do Projeto 

Pedagógico do curso, na visão dos professores. 

Em função dos objetivos deste estudo optou-se pela pesquisa qualitativa, com 

a realização de questionário com professores do curso de Licenciatura em História.  

A investigação foi estruturada de acordo com as duas etapas descritas abaixo: 

1ª etapa: estudo exploratório – leitura e análise dos textos sobre formação de 

professores e avaliação da educação superior. 

2ª etapa: foram realizadas entrevistas com oito docentes do curso de História 

do Centro Universitário Global. 
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O trabalho está organizado em três capítulos, divididos da seguinte forma: 

No capítulo 1 - Políticas Públicas de Avaliação do Ensino Superior no Brasil e 

Formação de Professores – discorremos inicialmente sobre a formação de 

professores com foco na reflexão que o próprio profissional deve fazer sobre a sua 

prática. Em seguida, apresentamos um histórico das políticas públicas de avaliação 

do ensino superior no Brasil, nível graduação, desde 1980, quando surgiram no país 

os programas oficiais de avaliação institucional. A apresentação da síntese de cada 

programa é importante para que se perceba não somente que muitos programas 

foram iniciados e não finalizados, mas também que o sistema de avaliação 

atualmente em vigor considerou pressupostos anteriores, validando algumas 

dimensões na sua prática, significando que o SINAES não é um sistema totalmente 

novo. 

No capítulo 2 – O curso de História do Centro Universitário Global – 

apresentamos um histórico do curso de licenciatura em História pesquisado, bem 

como o contexto da pesquisa, sintetizando a participação do curso em todas as 

versões do ENADE.  

No capítulo 3 - Os professores da Licenciatura em História: análise dos dados 

- apresentamos a metodologia e a análise dos dados em três categorias: ENADE x 

prática pedagógica; ações institucionais x ações docentes e ENADE e formação 

docente. 

Por último, são tecidas algumas conclusões e apontados os referenciais 

bibliográficos que nortearam a pesquisa. 
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Capítulo 1. Políticas Públicas de Avaliação do Ensino Superior no Brasil e 

Formação de Professores 

 

 Entendemos que é por meio dos teóricos que estudam a formação de 

professores que conseguiremos compreender quem é o professor da atualidade e 

quais são os seus principais dilemas em relação ao aprimoramento profissional. 

Neste capítulo estão delineadas questões como a autonomia dos professores, o 

professor reflexivo e sua capacitação contínua.  

 

 

1.1. Formação de Professores 

 

No início dos anos 80, no Brasil, as discussões estabelecidas por educadores 

e por órgãos de classe como ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação) e ANFOPE (Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação) trouxeram importantes contribuições para a educação, 

especificamente no que se refere à formação de professores. 

Em busca de compreender como a escola se organizava, as pesquisas 

voltaram-se para a díade educação e sociedade, dando novo direcionamento à 

formação de professores, que deixou de ser vista sob a ótica tecnicista - de uma 

formação de recursos humanos – e deu enfoque à educação, ou seja, à formação 

 

de um profissional de caráter amplo, com pleno domínio e 
compreensão da realidade de seu tempo, com desenvolvimento da 
consciência crítica que lhe permita interferir e transformar as 
condições da escola, da educação e da sociedade (FREITAS, 2002, 
p. 139). 
 
 

Entretanto, na década de 90 o conteúdo escolar com foco nas habilidades e 

competências voltou a ser o cerne das discussões. “Naquele momento histórico da 

abertura política e da democratização da escola recuperavam a construção dos 

sujeitos históricos professores como sujeitos de suas práticas [...]” (FREITAS, 2002, 

p. 141). 



21 

 

 

 

Com os avanços tecnológicos de comunicação e de informação, dentre outras 

mudanças promovidas pelo desenvolvimento da sociedade, atualmente a escola 

está diante de um novo público escolar. No que se refere ao corpo docente, Nóvoa 

(2009, p. 13) observa que 

 

Os professores reaparecem, neste início do século XXI, como 
elementos insubstituíveis não só na promoção das aprendizagens, 
mas também na construção de processos de inclusão que 
respondam aos desafios da diversidade no desenvolvimento de 
métodos apropriados de utilização das novas tecnologias. 
 
 

O autor destaca três medidas que poderiam contribuir para a superação do 

atual dilema nas discussões acerca da aprendizagem docente e do desenvolvimento 

profissional. A primeira refere-se à importância dos professores refletirem sobre o 

seu próprio trabalho, dando visibilidade à riqueza e à complexidade do ensino, do 

ponto de vista profissional e científico. Nóvoa destaca que “[...] as nossas propostas 

teóricas só fazem sentido se forem construídas dentro da profissão, se forem 

apropriadas a partir de uma reflexão dos professores sobre o seu próprio trabalho” 

(NÓVOA, 2009, p. 19).  

A segunda proposta de Nóvoa (2009, p.20) refere-se à falta de autonomia dos 

professores, muitas vezes consequência de processos burocráticos de controle à 

ação docente. “Não é possível preencher o fosso entre os discursos e as práticas se 

não houver um campo profissional autônomo, suficientemente rico e aberto”.  

Por outro lado, o autor destaca a questão da falta de condições das escolas e 

também da ausência de políticas públicas que favoreçam a formação de um 

profissional reflexivo e que reforcem o sentimento de pertença e de identidade 

profissional, e questiona se antigamente o professor não era muito mais reflexivo do 

que nos dias atuais: 

 

Será que hoje muitos professores não são bem menos reflexivos (por 
falta de tempo, por falta de condições, por excesso de material 
didáctico pré-preparado, por deslegitimação face aos universitários e 
aos peritos) do que muitos dos seus colegas que exerceram a 
docência num tempo em que ainda não se falava do “professor 
reflexivo? (NÓVOA, 2009, p. 22) 
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 A terceira proposta de Nóvoa (2009) está relacionada à dimensão pessoal e à 

presença pública dos docentes. O autor destaca a necessidade do professor 

construir percursos significativos de aprendizagem ao longo da vida, porém, 

recusando “o consumismo de cursos, seminários e acções que caracteriza o actual 

“mercado da formação” sempre alimentado por um sentimento de “desactualização” 

dos professores” (NÓVOA, 2009, p. 23). 

Nesse aspecto, Nikolas Rose (apud Nóvoa , 2009, p. 23) cita que 

 

O novo cidadão é obrigado a envolver-se num trabalho incessante de 
formação e re-formação, de aquisição e reaquisição de competências, 
de aumento das certificações e de preparação para uma vida de 
procura permanente de um emprego: a vida está a tornar-se uma 
capitalização contínua do self. 
 
 

 Todavia, tanto a formação quanto a constante capacitação docente são 

imprescindíveis frente à complexidade de situações em que o professor poderá se 

ver envolvido. É fundamental que o professor de qualquer nível de ensino tenha 

pleno domínio dos conteúdos básicos objetos de ensino aprendizagem e também 

dos métodos e técnicas pedagógicas que possibilitem a transmissão do 

conhecimento.   

 Esse domínio torna-se necessário também porque o trabalho do professor 

tem a sua prática constantemente alterada, de acordo com o contexto em que ele 

estiver inserido, quais sejam nível e modalidade de ensino, nível médio de 

conhecimento do grupo de alunos, regionalidade, dentre outros fatores que obrigam 

o profissional a ser proativo e a buscar caminhos mediadores para o processo de 

ensino e aprendizagem. 

 Tancredi (2009, p. 18) aponta que 

 

O professor reflexivo pensa sobre o que faz; está comprometido com 
a aprendizagem de seus alunos; é capaz de tomar decisões e arcar 
com as consequências imprevistas, mesmo tendo pensado bem 
antes de colocá-las em prática; está atento ao que acontece na 
escola como um todo e não apenas em suas(s) classe(s); procura 
conhecer e analisar as políticas educacionais e implementar (ou não) 
as mudanças por elas propostas; busca novos conhecimentos meios 
de desenvolver sua tarefa educativa; procura entender as 
necessidades dos seus alunos, entre inúmeras outras coisas. 
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Os apontamentos da autora remetem ao tema desta pesquisa quanto à 

reflexão do professor que vai além dos aspectos diretamente relacionados à sala de 

aula, abrangendo um contexto sócio-político mais amplo, que envolve diretamente o 

conhecimento e a autonomia docente. Conhecimento porque ele precisa conhecer, 

dentre outras coisas, os aspectos políticos que envolvem diretamente a sua área de 

atuação e que podem ou não contribuir para o aprimoramento das suas práticas, e 

autonomia porque a partir desse conhecimento ele deve compreender quais são os 

seus limites e desafios dentro de todo o contexto educacional, principalmente o que 

se refere ao processo de ensino e aprendizagem. 

Para Tardif (2014) o saber dos professores é um processo em construção ao 

longo de sua carreira profissional e é por meio desse saber que o profissional 

aprende progressivamente a dominar  o  seu  ambiente  de trabalho.  Para o autor, 

“o saber dos professores é profundamente social e é, ao mesmo tempo, o saber dos 

atores individuais que o possuem e o incorporam à sua prática profissional para a 

ela adaptá-lo e para transformá-lo”. ( 2014, p. 15) 

 Embora as características gerais da formação de professores devam ser 

adequadas aos diferentes níveis e modalidades de ensino, a formação e o papel do 

professor tem uma trajetória construída historicamente, se forem consideradas as 

exigências colocadas pela realidade social quanto às finalidades da educação em 

diferentes momentos.  

De acordo com as atuais políticas públicas, a educação escolar em todos os 

níveis deve abranger, sobretudo, o exercício da cidadania, o ingresso no mundo do 

trabalho e a autonomia de raciocínio lógico. Ou seja, o professor, especialmente o 

professor formador, deve observar todas essas vertentes durante o processo de 

ensino e aprendizagem. 

A análise da atividade prática do professor passa pela avaliação das suas 

ações, dos efeitos que elas geram, da sua própria prática comparada com outras 

práticas e, sobretudo, dos argumentos teóricos que fundamentam as suas decisões 

quanto aos aspectos didáticos. 

Para Tardif (2014, p. 36) 
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[...] a relação dos docentes com os saberes não se reduz a uma 
função de transmissão dos conhecimentos já constituídos. Sua 
prática integra diferentes saberes, com os quais o corpo docente 
mantem diferentes relações. Pode-se definir o saber docente como 
um poder plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, 
de saberes oriundos da formação profissional e de saberes 
disciplinares, curriculares e experienciais. 
 
 

Tardif (2014, p. 261) lembra que “os professores são trabalhadores que foram 

mergulhados em seu espaço de trabalho durante aproximadamente 16 anos e é de 

lá que saem as suas principais crenças sobre o ensino. 

A argumentação do autor está relacionada ao tempo em que o estudante 

permanece nos bancos escolares, ou seja, doze anos na Educação Básica e, em 

média, quatro anos na graduação. 

Considerando que muitos professores do ensino superior não tiveram 

formação pedagógica, pois são egressos de bacharelados, pode haver um entrave 

conteudista entre o objeto de ensino e a transposição didática, ou seja, o professor 

pode não apresentar habilidades pedagógicas para mediar o conhecimento científico 

e o escolar e seguem reproduzindo a mesma atuação dos professores que teve ao 

longo da sua vida escolar.  

Para refletir sobre a sua trajetória como educando e, especialmente, repensar 

as suas práticas enquanto educador, o professor precisa conhecer a proposta 

pedagógica no âmbito em que ele está inserido. No ensino superior, nem todos os 

docentes participam do desenvolvimento do projeto pedagógico, devido ao número 

extenso de professores lotados em cada curso. Entretanto, deveriam conhecê-lo do 

inicio ao fim. 

Especialistas e formadores de opinião de outras áreas do conhecimento 

consideram essas determinações como um discurso “pedagogês”, que na prática 

não se aplica, entretanto, é inconcebível que ocorra interdisciplinaridade, multi ou 

transdisciplinaridade em qualquer nível de ensino, seja na educação básica ou no 

ensino superior, sem a participação efetiva do professor na construção pedagógica 

ou conhecimento aprofundado do projeto pedagógico, no caso do ensino superior. 

Para os cursos de licenciatura, as novas Diretrizes Curriculares para 

Formação Inicial de Professores em nível superior e para a formação continuada 

estabelecem que o egresso dos cursos de licenciatura, cursos de formação 
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pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura deverá estar apto para 

participar das atividades de planejamento e do projeto pedagógico da escola, bem 

como analisar o processo pedagógico e de ensino aprendizagem dos conteúdos 

específicos e pedagógicos. (Resolução CNE/CES nº 2, de 1º de julho de 2015). 

Para verificar se essa determinação será atendida, o INEP inseriu no novo 

instrumento de avaliação para fins de autorização, reconhecimento ou renovação de 

reconhecimento de curso, indicador que ao avaliar o perfil do egresso estabelece 

que corpo docente e também  corpo discente devem conhecer as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso a ser avaliado. 

Embora seja um aspecto regulatório, pressupõe-se que essa exigência 

obrigará as instituições de ensino superior a incentivar professores e alunos a 

conhecerem o instrumento norteador do desenvolvimento do curso ao qual 

pertencem, levando-os à reflexão sobre as questões relacionadas às políticas 

públicas de educação associadas às teorias e práticas pedagógicas e enriquecendo 

as discussões acadêmicas. 

Para que se tenha maior compreensão das políticas públicas de avaliação da 

educação superior no Brasil, a seguir será apresentada uma síntese dos principais 

programas, até a promulgação da lei que instituiu o atual Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES. 

 

 

1.2. Políticas Públicas de Avaliação da Educação Superior no Brasil 

 

Numa sociedade em que o conhecimento deve ser a peça central da 

engrenagem, o ensino superior terá cada vez mais importância para o seu 

desenvolvimento em consequência de um mercado de trabalho que exige 

profissionais competentes, habilitados e com titulação que lhes propicie qualificação 

para o exercício de suas funções. Delors (2000, p. 39) afirma que 

 

O ensino superior é, em qualquer sociedade, um dos motores do 
desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, um dos pólos da 
educação ao longo de toda a vida. É, simultaneamente, depositário e 
criador de conhecimentos. Por outro lado, é o instrumento principal 
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de transmissão da experiência cultural e científica acumulada pela 
humanidade.  
 
 

O autor cita ainda que a universidade, como centro autônomo de investigação 

e criação do saber, é o centro pensante da sociedade e pode contribuir com a 

solução de problemas de diversas ordens. É no nível superior que se formam, dentre 

outros profissionais, dirigentes intelectuais e políticos, futuros diretores empresariais 

e também o corpo docente de todos os níveis educacionais. 

 Foi diante de aspectos como esses, que destacam a importância do nível 

superior de ensino, que a partir da década de 80 os países industrializados e os 

latino-americanos empreenderam importantes reformas em seus sistemas de 

Educação Superior. No Brasil, na mesma década, surgiram os programas oficiais de 

avaliação institucional, que foram ainda mais fortalecidos com a promulgação da 

Constituição de 1988 que, em seu art. 206, inciso VII, estabelece a “garantia de 

padrão de qualidade” a todos os níveis de ensino e em seu artigo 209 destaca que 

“o ensino é livre à iniciativa privada”, desde que o setor atenda ao “cumprimento das 

normas gerais da educação nacional” e seja exposto à “autorização e avaliação de 

qualidade pelo Poder Público”. 

As avaliações das instituições são norteadoras para as políticas públicas. 

Castro (apud SOBRINHO, 2003, p. 74) destaca que “a ênfase em processos de 

avaliação é hoje considerada estratégica como subsídio indispensável no 

monitoramento das reformas e das políticas educacionais”. 

 Para melhor compreensão da importância da avaliação para o ensino superior 

apresenta-se a seguir uma síntese das principais características dos Programas de 

Avaliação da Educação Superior brasileira a partir da década de 80. 

As diversas iniciativas e tentativas do governo federal expressam não 

somente a questão da avaliação e da regulação em si, mas também concepções e 

perspectivas distintas da educação superior e de seu papel na sociedade brasileira, 

mostrando momentos meramente políticos, com processos totalmente burocráticos e 

sem fundamento, e momentos em que determinadas disposições levaram as 

instituições superiores a repensarem o seu posicionamento e, sobretudo, 

repensarem as práticas de seus cursos de graduação. 

 



27 

 

 

 

1.2.1. Programa de Avaliação da Reforma Universitária - PARU 

 

Em 1983, durante o governo militar do então Presidente da República João 

Figueiredo, foi instituído pelo Ministério da Educação e Cultura, que tinha no 

comando, Esther de Figueiredo Ferraz, o Programa de Avaliação da Reforma 

Universitária – PARU, coordenado pela CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior, órgão responsável por subsidiar o Ministério da 

Educação quanto às políticas de pós-graduação do país, coordenando e 

estimulando a pesquisa.  

O PARU contou com apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e 

foi elaborado por um Grupo de Trabalho composto, em sua maioria, por membros da 

comunidade universitária (ALMEIDA JUNIOR, 2004, p. 83), com a finalidade de 

compreender como se realizavam as atividades na educação superior, investigando 

e analisando sistematicamente a realidade desse nível de ensino. 

Conforme Barreyro e Rothen  (2008, p. 133): 

 

O PARU pretendia realizar ‘investigação sistemática da realidade, por 
meio de estudos, pesquisas e debates, tanto da implementação das 
propostas da reforma universitária de 1968 quanto das 
particularidades institucionais e regionais. 
 
 

De acordo com os autores, o perfil do grupo gestor responsável pela 

elaboração do PARU e, provavelmente, a sua ligação com a CAPES, fez com que o 

Programa adquirisse o modelo de um projeto de pesquisa sobre a situação da 

educação superior no país. O projeto considerava as instituições de ensino como 

unidade de análise, destacando o papel da avaliação como geradora de dados que 

possibilitavam uma reflexão sobre a prática. 

Cunha L. A. (1997, p.23) destaca que o Programa priorizava dois grandes 

temas: a gestão das instituições de Ensino Superior e a produção e disseminação do 

conhecimento, envolvendo o ensino, a pesquisa e a interação com a comunidade. 

Para que a pesquisa fosse realizada foram elaborados questionários 

destinados a estudantes, professores e administradores, que seriam aplicados por 

amostragem. Entretanto, de acordo com o autor esses questionários não foram 

analisados: 
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Infelizmente, o PARU foi desativado um ano depois de começado, 
devido a disputas internas no próprio Ministério da Educação, em 
torno de quem competia fazer a avaliação da Reforma Universitária. 
Os dados de milhares de questionários não foram sequer apurados e 
vários estudos institucionais não passaram das versões preliminares 
(CUNHA L. A., 1997, p. 23). 
 
 

Embora o PARU tenha sido descontinuado, os estudos realizados apontaram 

para a imprescindível necessidade de implantação de um sistema capaz de controlar, 

de alguma forma, a educação superior brasileira. 

 

 

1.2.2. Comissão Nacional de Reforma do Ensino Superior – CNRES 

 

Com a desativação do PARU, o Presidente da República em exercício, José 

Sarney, criou em 1985, por meio do Decreto nº 91.177, de 29 de março de 1985, a 

Comissão Nacional de Reforma do Ensino Superior (CNRES), com o objetivo de 

elaborar proposta para uma reforma universitária, visando à formação de uma nova 

política para a educação superior brasileira.  

Atendendo a demandas de entidades de classe o Governo nomeou para a 

comissão vinte e quatro membros heterogêneos quanto às posições públicas 

assumidas, formação e atuação, e determinou o prazo de seis meses para a 

apresentação de relatório conclusivo, com a possibilidade de exposição de relatórios 

parciais. 

O Decreto foi promulgado considerando-se a necessidade de reformulação do 

ensino superior, a gravidade dos problemas enfrentados pela universidade brasileira 

e a necessidade de avaliá-la e de prepará-la para os desafios das décadas que 

viriam a seguir, além da urgência em se implantar uma política de educação superior 

que atendesse às necessidades da sociedade. 

O trabalho da CNRES foi finalizado e materializado por meio de Relatório 

intitulado como “Uma nova política para a educação superior brasileira” e dividido em 

três partes: I) A crise do ensino superior; II) Os princípios da nova política e III) 

Propostas para a nova universidade.  
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No que se refere à crise do ensino superior, no relatório foram destacadas 

fragilidades como: professores mal remunerados; carência de equipamentos, 

laboratórios e bibliotecas; deficiências na formação profissional dos alunos; 

descontinuidade das pesquisas; discriminação social no acesso às universidades; 

sistemas antidemocráticos de administração e escolha de quadros dirigentes; crise 

financeira e pedagógica do ensino privado; excesso de controles burocráticos nas 

universidades públicas e pouca clareza na prevalência do sistema de mérito na 

seleção e promoção de professores. 

Em relação aos princípios da nova política foram divididos pela comissão sete 

princípios norteadores, são eles: responsabilidade do poder público; adequação à 

realidade do país; diversidade e pluralidade; autonomia e democracia interna; 

democratização do acesso; valorização do desempenho e eliminação dos aspectos 

corporativos e cartoriais. 

Quanto às propostas para a nova universidade foram sugeridas: 1) 

Reformular o Conselho Federal de Educação; 2) Consolidar a autonomia e a 

democracia interna das universidades; 3) Alterar os mecanismos de financiamento; 4) 

Democratizar o acesso ao ensino superior; 5) Fortalecer a pesquisa científica e a 

pós-graduação e 6) Ajustar o ensino de graduação às necessidades presentes e 

futuras do país. 

Além disso, foram elencadas treze recomendações relacionadas a: 1) 

Autonomia Universitária; 2) Gestão Democrática e Controle Social da Universidade; 

3) Universidades e Instituições Isoladas de Ensino Superior; 4) Ensino Público e 

Ensino Particular; 5) Reformulação do CFE; 6) A Avaliação do Desempenho na 

Educação Superior; 7) Financiamento do Ensino Superior; 8) Articulação do Ensino 

Superior com os graus anteriores; 9) Ensino de Graduação; 10) O Ensino de Pós-

Graduação e a Pesquisa Científica; 11) Corpo Docente; 12) Corpo Discente e 13) 

Pessoal Técnico-Administrativo.  

Em 21 de novembro de 1985 o relatório foi encaminhado ao Ministro da 

Educação, Marco Maciel, que o divulgou à comunidade afirmando que sua 

apresentação daria início a uma segunda etapa, tão importante quanto a primeira, 

que é a reflexão coletiva sobre as proposições ali expostas. 
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Com a apresentação do relatório ao Ministro da Educação e sua posterior 

publicação, encerraram-se os trabalhos da Comissão em setembro de 1986. 

Ressalta-se que parte do entendimento expresso pela CNRES no relatório 

prevaleceu nas políticas públicas adotadas posteriormente no governo de Fernando 

Henrique Cardoso.  

Nesse sentido, Sobrinho (2003, p. 3) afirma que 

 

Em 1985, uma “Comissão de Notáveis”, constituída pelo presidente 
Sarney, elaborou o documento “Uma nova política para a educação 
superior”, onde já constavam formulações que se concretizaram [...] 
no governo de Fernando Henrique Cardoso, como: ampliação das 
políticas que favorecem a privatização, diversificação e diferenciação 
institucionais, autonomia como contrapartida da avaliação de 
resultados e a valorização da ideologia da excelência, da eficiência, 
da produtividade e da gestão eficaz.  
 

 

 

1.2.3. Grupo Executivo da Reforma da Educação Superior – GERES 

 

 O Grupo Executivo da Reforma da Educação Superior – GERES foi criado 

em 1986, pelo Ministro da Educação Marco Maciel, por meio da Portaria nº 100, de 

06 de fevereiro de 1986, com o objetivo de sistematizar os subsídios oferecidos pelo 

MEC sobre as questões suscitadas no relatório da Comissão Nacional de Reforma 

do Ensino Superior – CNRES; convocar a comunidade para o debate e preparar 

medidas administrativas e legais de reformas. 

 O GERES foi constituído por um grupo de cinco pessoas que exerciam 

funções no âmbito do Ministério da Educação e que considerou necessário dividir as 

proposições expostas no relatório da CNRES entre as implementáveis e as que 

precisariam de maior estudo para se tornarem factíveis. 

O relatório GERES foi apresentado em setembro de 1986, composto por cinco 

itens e dois anexos. Os cinco itens tratavam dos seguintes aspectos: Introdução; 

Educação Superior; Autonomia e Avaliação; O Conselho Federal de Educação; 

Gestão da Universidade e Financiamento. O Anexo I era composto pelo documento 

“Execução de Medidas Pertinentes a Recomendações da Comissão Nacional para a 

Reformulação da Educação Superior” e o Anexo II era composto por: Relação das 
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Contribuições Enviadas ao Grupo Executivo para a Reformulação da Educação 

Superior; Contribuições Individuais do GERES; Projeto de Lei dispondo sobre a 

natureza jurídica, a organização e o funcionamento dos estabelecimentos federais 

de ensino superior, e Anteprojeto de Lei reformulando o Conselho Federal de 

Educação, suas finalidades e competência.  

De acordo com Barreyro e Rothen (2008, p. 143) no documento do GERES 

está explicitado que o seu objetivo seria o de elaborar uma proposta com o intuito de 

aumentar a eficiência das Instituições Federais. Os autores citam que o Grupo 

entendia que no setor privado “o próprio mercado faria a regulação, pois esse setor 

depende do sucesso do seu produto para obter os recursos para a sua manutenção 

e expansão”.  

Quanto à avaliação, o GERES a apresentava como contraponto à autonomia 

das instituições de ensino superior. Tal posicionamento é também atualmente 

vislumbrado nas políticas públicas adotadas para o setor privado.  

Sobrinho (2003, p. 73) aponta que: 

 

No relatório preparado por Simon Schwartzman ficava claro o papel 
de controle a ser desempenhado pela avaliação, que deveria utilizar 
instrumentos objetivos e indicadores de eficiência e produtividade 
que orientassem a distribuição e a gestão dos recursos. O relatório já 
propunha que fosse feita a avaliação dos cursos de graduação por 
comissões de especialistas, a análise das condições e recursos 
financeiros, físicos e pedagógicos, indicadores de eficiência [...] e 
outros hoje praticados. 
 

  

 Sobrinho (2003, p. 74) cita ainda que o relatório apresentava a proposta de 

um exame nacional, destacando a seguinte citação: “Todos os alunos formados em 

determinada área do conhecimento (ou amostra deles) são submetidos a testes 

padronizados, que permitem aferir o quanto sabem. Este é, possivelmente, o melhor 

indicador de desempenho dos cursos”. Nesse aspecto pode-se considerar como 

realidade o Provão e o ENADE, que serão apresentados mais adiante neste trabalho. 

 Em 1986 a Comissão divulgou o anteprojeto de lei de reformulação das 

Instituições de Ensino Superior Federais, entretanto, a divulgação ocorreu num 

período de paralisação dos funcionários das instituições e ameaça de greve por 

parte dos professores, que culminou em críticas negativas ao documento por parte 



32 

 

 

 

da comunidade acadêmica – professores, alunos e funcionários – resultando na 

retirada do anteprojeto do Congresso Nacional, pelo Presidente da República, à 

época José Sarney, que manteve na sua política geral de governo as ideias ali 

elencadas (BARREYRO e ROTHEN, 2008, p. 142). 

 

 

1.2.4. Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras 

(PAIUB) 

 

Em 1993, por meio de ato do então Ministro da Educação, Murílio de Avellar 

Hingel, foi criada a Comissão Nacional de Avaliação das Universidades Brasileiras, 

que tinha como objetivo “estabelecer diretrizes e viabilizar a implementação do 

processo de avaliação institucional nas universidades brasileiras”. (§1º, da Portaria 

MEC nº 130, de 14/07/1993). Constituiu-se assim, o Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras - PAIUB, cuja Comissão passou a ser 

coordenada pela Secretaria de Educação Superior – SESu, do Ministério da 

Educação, e não por “notáveis” como nas comissões anteriores. 

A avaliação vista nas Comissões ou Grupo anteriores somente com fins 

políticos ou com foco na gestão acadêmica distanciava-se daquilo que preceituava a 

Comissão Nacional de Avaliação. “A Comissão entendia que a educação seria um 

bem público pelo fato dela [sic]  afetar toda a sociedade [...] e não por ser concedido 

a ela financiamento e autonomia”. (Barreyro e Rothen, 2008, p. 147).  

Dessa vez, a avaliação teria como principal objetivo o aperfeiçoamento do 

projeto acadêmico e social, não aparecendo mais o termo “autonomia” nesse novo 

documento, dando início ao processo de avaliação pelos cursos de graduação.  

 O PAIUB contemplava a autoavaliação e a avaliação externa em seus 

processos, com função formativa, por meio de adesão voluntária das instituições 

públicas de ensino superior. Dessa forma, criou-se um diálogo com a comunidade 

acadêmica e com a sociedade, estabelecendo-se uma nova forma de 

relacionamento com o conhecimento e a formação e dando início à consolidação de 

uma cultura de avaliação, capaz de promover mudanças na dinâmica universitária. 
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Em 1995, devido à redução do apoio do MEC ao PAIUB, o programa 

transformou-se em um processo de avaliação interno das instituições e o Ministério 

optou por outras propostas avaliativas, que serão apresentadas na sequência. 

 

 

 1.2.5. Exame Nacional de Cursos – ENC e Avaliação das Condições de Ensino 

e de Oferta   

 

Em 24 de novembro de 1995 foi publicada a lei nº 9.131, assinada pelo então 

Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Essa lei alterou dispositivos 

da lei nº 4.024, que fixava a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

estabelecendo, pela primeira vez, a avaliação da educação superior. 

Após a promulgação da lei nº 9.131/95 foram estabelecidos novos 

mecanismos de avaliação: o Exame Nacional de Cursos – ENC, que passou a ser 

publicamente conhecido como Provão e era uma prova aplicada nacionalmente a 

estudantes de último ano de cursos de graduação pré-selecionados anualmente pelo 

MEC, gerando conceito de A (satisfatório) a E (insatisfatório) para o curso; a Análise 

das Condições de Ensino – ACE e a Avaliação das Condições de Oferta que se 

tratavam das avaliações in loco externas realizadas por comissões constituídas por 

especialistas das diversas áreas do conhecimento designadas pelo Ministério da 

Educação. 

O Exame Nacional de Cursos tinha seus resultados amplamente divulgados 

na mídia, que classificava as instituições de ensino superior de acordo com as notas 

obtidas no Exame. Para receber o diploma, o estudante concluinte deveria ter 

realizado o Provão, entretanto, o resultado individual de cada aluno não era levado 

em consideração. 

O Provão recebeu uma série de críticas, dentre elas a pretensão de, mediante 

os resultados dos alunos no Exame, indicar a qualidade do curso; a questão da 

aplicação isolada que não pode ser considerada como avaliação de aprendizagem já 

que não capta os valores agregados e, portanto, não é possível verificar a evolução 

dos estudantes e dos cursos; a redução ao ensino, no âmbito da formação, sem 

levar em consideração os significados da formação etc.  
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De acordo com Sobrinho (2003, p. 78), 

 

Observa-se muito claramente que o Ministério é o grande e único 
protagonista dessa avaliação. Não há dúvida de que ela é 
eficientíssima para os propósitos governamentais e fornecem um 
mapeamento geral e momentâneo para o mercado. Entretanto, 
pesam dúvidas e questões quanto à fidedignidade e à validade de 
seus resultados. Os argumentos contrários são muitos e variados. 
São razões associadas aos próprios exames e sua incapacidade de 
dar conta do fenômeno complexo da formação, ainda mais quando 
feito em um único evento, e também aos boicotes dos estudantes e 
às práticas de transformação de boa parte do currículo em atividades 
de treinamento para o exame etc. 
 
 

Sobrinho (2003, p. 78) afirma ainda que o Provão servia basicamente às 

políticas governamentais, pois “não é possível assegurar a qualidade da educação 

simplesmente por meio de reformas ou medidas externas e que não contem com a 

participação direta dos agentes dos processos educativos”. 

Com a intensificação das críticas ao Provão e com a mudança de governo em 

2003, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Ministro da Educação Cristovam 

Buarque assinaram a Medida Provisória  n.º 147, de 15 de dezembro de 2003, que 

criou o Sistema Nacional de Avaliação e Progresso do Ensino Superior (SINAPES), 

com a “finalidade de avaliar a capacidade institucional, o processo de ensino e 

produção do conhecimento, o processo de aprendizagem e a responsabilidade 

social das instituições de ensino superior avaliadas” (Art. 1º da MEDIDA 

PROVISÓRIA nº 147, de 15/12/2003). 

O SINAPES não contemplava o Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes – ENADE e foi aprovado em 2004, suprimindo-se a letra “P” de sua sigla, 

que significava “Progresso”. Implantava-se então, o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior – SINAES, que contemplou o ENADE, conforme pode ser 

verificado a seguir. 
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1.2.6. SINAES 

 

Em 14 de abril de 2004, com o Ministério da Educação sob o comando do 

Ministro Tarso Genro, foi promulgada a lei nº 10.861, que instituiu o atual 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 [...]” (Art. 

1º, da LEI nº 10.861, de 14/04/2004). 

 

O SINAES tem por finalidade a melhoria da qualidade da educação 
superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento 
permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e 
social, e especialmente a promoção do aprofundamento dos 
compromissos e responsabilidades sociais das instituições de 
educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, 
da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à 
diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional 
(Art. 1º da Portaria nº 2051, de 09/07/2004). 
 
 

Foi instituído um sistema de avaliação que conta com a aplicação de diversos 

instrumentos para promover a avaliação das instituições de educação superior 

(avaliação institucional externa e avaliação institucional interna/autoavaliação), a 

avaliação de cursos de graduação (autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento) e a avaliação de desempenho acadêmico dos estudantes 

(avaliação dos estudantes/ENADE). 

Na avaliação institucional interna são consideradas as dez dimensões do 

SINAES: 1) Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI; 2) Políticas para 

o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão; 3) Responsabilidade Social da 

Instituição; 4) Comunicação com a Sociedade; 5) Políticas de pessoal, carreiras do 

corpo docente e técnico-administrativo; 6) Organização de gestão da instituição; 7) 

Infraestrutura física; 8) Planejamento de avaliação; 9) Políticas de atendimento aos 

estudantes e 10) Sustentabilidade financeira. 

Na avaliação institucional externa também são consideradas as dimensões 

acima, porém, no instrumento de avaliação são destacados cinco eixos: Eixo 1) 

Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 8 (Planejamento e 
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Avaliação) do Sinaes. Inclui também um Relato Institucional que descreve e 

evidencia os principais elementos do seu processo avaliativo (interno e externo) em 

relação ao PDI, incluindo os relatórios elaborados pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) do período que constituiu o objeto de avaliação. Eixo 2) 

Desenvolvimento Institucional: contempla as dimensões 1 (Missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional) e 3 (Responsabilidade Social da Instituição) do 

Sinaes. Eixo 3) Políticas Acadêmicas: abrange as dimensões 2 (Políticas para o 

Ensino, a Pesquisa e a Extensão), 4 (Comunicação com a Sociedade) e 9 (Políticas 

de Atendimento aos Discentes) do Sinaes. Eixo 4) Políticas de Gestão: compreende 

as dimensões 5 (Políticas de Pessoal), 6 (Organização e Gestão da Instituição) e 10 

(Sustentabilidade Financeira) do Sinaes. Eixo 5) Infraestrutura Física: corresponde à 

dimensão 7 (Infraestrutura Física) do Sinaes. 

Na avaliação de cursos são consideradas três dimensões: 1) organização 

didático pedagógica; 2) perfil do corpo docente e 3) infraestrutura. Além disso, são 

considerados como requisitos legais e normativos treze itens essencialmente 

regulatórios, como por exemplo: coerência com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o curso que está sendo avaliado; inclusão da temática da História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena nas disciplinas e atividades curriculares do curso; se o 

Projeto Pedagógico de Curso contempla a disciplina de Libras na sua estrutura 

curricular; se há integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo 

transversal, contínuo e permanente, dentre outros. 

A avaliação dos estudantes é realizada por meio do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes – ENADE, aplicado periodicamente aos estudantes 

ingressantes e concluintes de determinados cursos de graduação. 

 

 

1.2.6.1. Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE 

 

A avaliação do desempenho dos estudantes, que integra o sistema 
de avaliação de cursos e instituições, tem por objetivo acompanhar o 
processo de aprendizagem e 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 ligados à realidade 
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brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento (Art. 1º da 
PORTARIA MEC nº 2051, de 09/07/2004). 
 
 

O ENADE é composto pelos seguintes instrumentos básicos: Questionário 

socioeconômico atualmente respondido eletronicamente pelo estudante, que é 

disponibilizado um mês antes da aplicação do Exame e de preenchimento 

obrigatório; Prova realizada no mês de novembro de cada ano; Questionário de 

impressões sobre a prova respondido pelo estudante no final do Exame; 

Questionário do Coordenador, respondido pelo Coordenador do curso em período 

estabelecido pelo INEP, sempre após a realização do Exame, com o objetivo de 

traçar o perfil do curso. 

 É importante destacar que de acordo com o que está descrito no relatório 

síntese (2011, p. 2), do curso de História2, a finalidade do Questionário do Estudante 

é a de: 

compor o perfil dos participantes, integrando informações do seu 
contexto às suas percepções e vivências, e a de investigar a 
capacidade de compreensão desses estudantes frente à trajetória no 
curso e na Instituição de Educação Superior[...]   
 
 

As questões relativas à trajetória no curso e na Instituição alcançam as três 

dimensões também presentes na avaliação de curso, que são: organização didático-

pedagógica; corpo docente e infraestrutura. 

 São considerados habilitados para o ENADE todos os estudantes 

ingressantes (de primeiro ano) e concluintes (de último ano) das áreas e cursos a 

serem avaliados pelo Exame. No entanto, atualmente, o estudante ingressante não 

faz a prova, a aferição do seu desempenho é feita por meio da nota adquirida no 

Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. 

 O ENADE é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP, sob orientação da Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – CONAES, e conta com o apoio técnico de 

Comissões Assessoras de Área, que são responsáveis pela definição das diretrizes 

                                                 
2 O relatório síntese de curso é disponibilizado no Portal do INEP no ano seguinte à realização do Exame, após a 

divulgação dos resultados. Disponível em: 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/relatorio_sintese/2011/2011_rel_historia.pdf 
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e pela formulação das matrizes de prova que serão aplicadas no Exame, 

considerando os cursos a serem avaliados a cada ano. 

 A periodicidade máxima de aplicação do ENADE em cada área é trienal. O 

Ministério da Educação define, anualmente, as áreas propostas pela CONAES, que 

estão diretamente relacionadas ao número de estudantes matriculados no curso em 

todo o país. 

Nos anos de 2004, 2007, 2010 e 2013 foram avaliados estudantes 

matriculados em cursos das áreas da Saúde, Ciências Agrárias e afins; eixos 

tecnológicos de Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Militar 

e Segurança. 

Nos anos de 2005, 2008, 2011 e 2014 foram avaliados estudantes 

matriculados em cursos das áreas de Ciências Exatas, Licenciaturas e afins; eixos 

tecnológicos de Controle e Processos Industriais, Informação e Comunicação, 

Infraestrutura e Produção Industrial. 

Nos anos 2006, 2009, 2012 foram avaliados, e se repetem em 2015, 

estudantes dos cursos das áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas 

e afins; eixos tecnológicos de Gestão e Negócios, Apoio Escolar, Hospitalidade e 

Lazer, Produção Cultural e Design. 

Atualmente, para a elaboração das provas o INEP criou o Banco Nacional de 

Itens – BNI, que por meio de Edital de chamada pública seleciona, anualmente, 

docentes interessados em participar do processo de elaboração e revisão de itens 

para o BNI-ENADE. 

 A prova é composta por 40 questões sendo 10 questões de formação geral 

(02 discursivas e 08 múltipla escolha), com peso de 25% e 30 questões de formação 

específica (03 discursivas e 27 múltipla escolha), com peso de 75%. 

 O ENADE é componente curricular obrigatório, portanto, o estudante que não 

comparecer ao Exame é considerado como “estudante irregular com o ENADE”, 

condição que implica na impossibilidade de conclusão do curso até que a 

irregularidade seja sanada com a inscrição do aluno no Exame do ano seguinte. 

 É evidente que haveria comparação entre o ENADE e o extinto Provão. Nesse 

aspecto Limana e Brito, 2005 e Brito, 2009 citados por Sobrinho (2010, p.213) 

destacam que 
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O Provão era uma avaliação estática: uma prova aplicada aos alunos 
no final do curso colhia respostas pontuais, cuja soma de acertos e 
descontos dos erros resultava em pontuações e classificações, sem 
oferecer feedback. Era essencialmente uma avaliação de produto, 
somativa. Já o ENADE se propõe como avaliação dinâmica, 
incorporando a noção de mudança e desenvolvimento do aluno em 
seu percurso formativo. [...] o ENADE tem como foco principal a 
trajetória do estudante, visando avaliar mudanças verificáveis entre o 
potencial de aprendizagem demonstrado no ingresso e as 
habilidades acadêmicas para o domínio da área, em termos de 
conhecimentos e atitudes, bem como as competências profissionais, 
isto é, os conhecimentos básicos e as capacidades de utilizá-los em 
distintas situações, a serem demonstrados no último ano do curso. 
 
 

O conceito alcançado no ENADE obtém maior relevância institucionalmente 

por estar diretamente relacionado ao Conceito Preliminar de Curso – CPC - que é 

 

elaborado com o objetivo de combinar diferentes medidas de 
qualidade de cursos de graduação e algumas variáveis de insumo 
em uma única medida, é constituído de oito componentes, agrupados 
em três dimensões que se destinam a avaliar a qualidade dos cursos 
de graduação: (a) desempenho dos estudantes, (b) corpo docente e 
(c) condições oferecidas para o desenvolvimento do processo 
formativo (Nota Técnica nº 72, de 20 de outubro de 2014). 
 
 

O Conceito Preliminar de Curso - CPC - é um indicador prévio de qualidade, 

anterior à avaliação in loco destinada à renovação de reconhecimento de cursos, ou 

seja, cursos com CPC satisfatório (3, 4 ou 5) têm o seu reconhecimento renovado 

automaticamente e cursos com CPC insatisfatório (1 ou 2) ou sem conceito por não 

terem mais de dois concluintes habilitados para o ENADE ou por não se 

enquadrarem nas diretrizes do Exame recebem visita in loco de especialistas do 

MEC/INEP para fins de renovação de reconhecimento. 

O CPC é calculado para cada Unidade de Observação (curso) e para a sua 

composição são consideradas três dimensões (NOTA TÉCNICA nº 70, de 

15/11/2014): 

1) Desempenho dos Estudantes (55%), aferido por meio do ENADE: 

Nota dos concluintes no ENADE: 20% 
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Nota do Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e 

Esperado: 35% (conceitos ENEM x ENADE) 

 

2) Corpo Docente (30%), aferido por meio do Censo da Educação Superior: 

Nota de Proporção de Mestres: 7,5% 

Nota de Proporção de Doutores: 15,0% 

Nota de Regime de Trabalho: 7,5% 

 

3) Percepção Discente sobre as Condições do Processo Formativo (15%), 

aferida por meio do Questionário socioeconômico respondido pelo 

estudante concluinte habilitado para o ENADE: 

Nota referente à organização didático-pedagógica: 7,5% 

Nota referente à infraestrutura e instalações físicas: 5,0% 

Nota referente às oportunidades de ampliação da formação acadêmica e 

profissional: 2,5%. 

 

O CPC é o conceito divulgado pela mídia, que ranqueia cursos e instituições 

de ensino superior e determina se a instituição receberá ou não comissão de 

avaliação externa. Conforme pode ser observado acima, 70% da sua composição 

está diretamente relacionada aos resultados do ENADE (itens 1 e 3). 

Consequentemente, o ENADE tem grande peso no Índice Geral de Cursos – 

IGC (conceito da instituição), que é o indicador de qualidade que avalia as 

instituições de educação superior e, dentre outros dois quesitos relacionados à pós-

graduação, considera na sua composição a média dos últimos três CPC’s, 

ponderada pelo número de matrículas em cada um dos cursos computados. 

Sendo o ENADE o maior peso na composição das avaliações externas, o 

aluno passa ser a figura central na concepção dos conceitos estabelecidos para 

cursos e instituições, gerando crescente destaque e autonomia ao Exame e 

distanciando-se da proposta inicial do SINAES, que era a de criar um “sistema”, 

focando nas instituições e repudiando os ranqueamentos. “Na mídia e na sociedade 

em geral, tornou-se sinônimo de avaliação, em sentido pleno, como ocorrera nos 
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tempos do Provão, como se todo o SINAES se resumisse a esse exame” 

(SOBRINHO, 2010, p. 216). 

 

A proeminência dada ao ENADE – agora como instrumento estático 
e somativo, menos dinâmico e formativo – muda o paradigma da 
avaliação e traz consequências importantes. Em decorrência, o 
SINAES perde muito de seu sentido de sistema; a avaliação 
institucional se enfraquece e se burocratiza; a autonomia institucional 
e docente tende a desaparecer diante da necessidade de obtenção 
de boa posição na escala de classificação, a qual é alcançável por 
meio do mecanismo de ensinar para o exame, segundo o modelo da 
prova; o ENADE abandona a concepção dinâmica e esvazia seu 
sentido de feedback e a possibilidade de acompanhamento da 
aprendizagem do aluno (SOBRINHO, 2010, p. 216). 
 

 

 Dada a importância do Exame para os processos avaliativos do Ministério da 

Educação, os cursos de formação de professores estão dentre aqueles avaliados 

pelo ENADE. No ano de 2005 foram inscritos, pela primeira vez, alunos dos cursos 

de licenciatura. No total 12 cursos de formação de professores compuseram o rol de 

cursos avaliados, foram eles: Pedagogia, Arquitetura e Urbanismo, Biologia, 

Ciências Sociais, Computação, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, 

Matemática e Química. 

 Tendo em vista que o ENADE é aplicado por área, a cada três anos, no ano 

de 2008 foram inscritos alunos de 11 cursos de licenciatura, repetindo-se a relação 

de cursos de 2005, com exceção do curso de Computação do qual participaram 

apenas os alunos do bacharelado. 

 No ano de 2011 participaram da avaliação alunos dos seguintes cursos de 

licenciatura: Pedagogia, Artes Visuais, Biologia, Ciências Sociais, Computação, 

Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Música e 

Química. 

 E, finalmente, no ano de 2014, foram inscritos alunos de 16 cursos de 

licenciatura, quais sejam: Pedagogia, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências 

Sociais, Computação, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, 

Letras/Português, Português/Espanhol, Português/Inglês, Matemática, Música e 

Química. 
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 De acordo com o Censo da Educação Superior 2013 3 , o Brasil contava 

naquele ano com 2.391 instituições de ensino superior (12,6% são públicas) e 

32.049 cursos de graduação (33,9% em instituições públicas). Em relação à 

quantidade de alunos nesse nível de ensino, são 7.305.977 matrículas, dessas 

26,5% são alunos de instituições públicas e 15,8% são em cursos à distância (EAD). 

Observa-se que o curso de História esteve presente em todas as versões do 

ENADE realizadas até o momento para a área e que os dados censitários são 

importantes para que se tenha conhecimento da dimensão do ENADE para o curso. 

 Este capítulo trouxe importantes aspectos sobre a formação de professores 

para reflexão sobre a atuação docente em toda a complexidade que envolve o 

processo de ensino, incluindo as políticas públicas de avaliação. Trouxe ainda, o 

histórico das diversas tentativas do governo federal de se implantar um programa 

efetivo de avaliação de larga escala nas instituições e cursos de ensino superior do 

Brasil, indicando que o SINAES possui ideias preconcebidas em programas 

anteriores, que foram extintos, em sua maioria, por motivos políticos. 

 Após a compreensão do SINAES entendemos ser necessário apresentar, no 

capítulo seguinte, o histórico do curso de História do Centro Universitário Global e os 

seus conceitos nas avaliações do Ministério da Educação, especificando-se os 

resultados do ENADE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Disponível em: 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/seminarios/2015/o_sinaes_e_o_enade.pdf 
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Capítulo 2. O curso de História do Centro Universitário Global 

 

Neste capítulo apresentamos o histórico do curso de licenciatura em História 

pesquisado, sintetizando a participação do curso em todas as versões do ENADE.  

 

 

2.1 O curso de Licenciatura em História do Centro Universitário Global 

 

O Centro Universitário Global está localizado na cidade de São Paulo, estado 

de São Paulo e conta atualmente com 32 (trinta e dois) cursos de bacharelado, 8 

(oito) cursos de licenciatura, 39 (trinta e nove) Cursos Superiores de Tecnologia, 

mais de  90 cursos de Pós-Graduação em nível de Especialização Lato Sensu e 3 

(três) cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, nível Mestrado e mais de 70 mil 

alunos. 

O curso de Licenciatura em História do Centro Universitário teve início no ano 

de 2001 e conta atualmente com 580 alunos matriculados. Desde a sua criação até 

setembro de 2015 o curso foi gerido pela mesma Coordenadora, docente licenciada 

em Pedagogia e em Estudos Sociais e Mestre em Educação, Arte e História da 

Cultura, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

A partir do mês de outubro de 2015 a gestora, que acumulava as 

coordenações dos cursos de licenciatura em História e Pedagogia, foi exonerada da 

coordenação do curso de História e passou a dedicar-se exclusivamente ao curso de 

Pedagogia O novo coordenador é egresso do próprio curso de História do Centro 

Universitário Global, e é Mestre na mesma área, pela Universidade Federal de São 

Paulo.  

Quanto às avaliações externas, o curso obteve Conceito de Curso 3 (de 1 a 5) 

na avaliação in loco para fins de reconhecimento realizada no ano de 2005. No que 

se refere exclusivamente aos conceitos relacionados ao ENADE, no ano de 2005, 

primeira versão do Exame para o curso, o conceito foi 4. No ano de 2008 o conceito 

4 se repetiu e em 2011 o curso obteve conceito ENADE 5 e Conceito Preliminar de 

Curso 4. 
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No primeiro semestre de 2015 o corpo docente do curso contava com 12 

docentes,  sendo 02 Doutores (17%) e 10 Mestres (79%), e desses 01 é Doutorando. 

A média de idade dos professores é de 45 anos, sendo que o docente com 

maior idade tem 62 anos e o docente com menor idade 31 anos. 

Por meio de pesquisa no currículo lattes dos docentes que não foram 

entrevistados, foi possível aferir que a média de tempo dos professores no curso é 

de 7,5 anos, sendo que o docente mais antigo está no curso há 16 anos e o mais 

recente iniciou suas atividades no curso há 01 ano.  

A média de tempo de experiência dos docentes no magistério superior é de 

12 anos, sendo que o docente mais experiente possui 28 anos e o docente com 

menor experiência leciona há 02 anos no ensino superior.  

Quanto ao tempo de experiência no magistério da educação básica, a média 

é de 12 anos, sendo que o docente mais experiente possui 30 anos e com menor 

experiência dois docentes não possuem experiência na educação básica e um 

possui 02 anos de experiência. 

O Colegiado é composto por todos os docentes do curso, de acordo com o 

Regimento da instituição. O Núcleo Docente Estruturante - NDE é composto por 

cinco docentes do curso, contando com o Coordenador, que o preside. 

O Colegiado se reúne ordinariamente uma vez por semestre e 

extraordinariamente quando solicitado pela Coordenação. As reuniões ocorrem 

geralmente ao término de cada semestre, onde são discutidos assuntos referentes 

ao semestre que findou e, também, ações para o semestre seguinte com discussões 

mais aprofundadas. 

O curso tem o período mínimo de integralização de seis semestres e conta 

atualmente com uma matriz curricular de 3.000 (três mil) horas, sendo 2.400 (duas 

mil e quatrocentas) horas para as disciplinas regulares, 200 (duzentas) horas de 

Atividades Práticas Complementares de Formação e 400 (quatrocentas) horas de 

Estágio Curricular Supervisionado. 

Conforme disposto no Projeto Pedagógico (2014, p. 20), o objetivo geral do 

curso é 

 

a formação do educador-pesquisador para atuar na educação básica 
e em espaços alternativos educacionais, patrimoniais, museológicos, 
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possibilitando práticas investigativas como condição inerente ao 
exercício da docência, para atender às demandas da sociedade.  
 
 

O perfil do egresso, alinhado ao objetivo do curso, está voltado para um 

profissional apto a lecionar na Educação Básica, “capaz do pleno domínio da 

produção e difusão do conhecimento histórico e das práticas educativas 

correspondentes”. Conforme consta do Projeto Pedagógico do Curso, as habilidades 

e competências adquiridas no curso deverão possibilitar ao egresso  

 
- dominar as diferentes concepções metodológicas que referenciam a 
construção de categorias para investigação e a análise das relações 
sócias históricas; 
- problematizar, nas múltiplas dimensões das experiências dos 
sujeitos históricos, a constituição de diferentes relações de tempo e 
espaço; 
- conhecer as interpretações propostas pelas principais escolas 
historiográficas, de modo a distinguir diferentes narrativas, 
metodologias e teorias; 
- transitar pelas fronteiras entre a História e outras áreas do 
conhecimento, sendo capaz de demarcar seus campos específicos e, 
sobretudo, de qualificar o que é próprio do conhecimento histórico; 
- desenvolver a pesquisa, a produção do conhecimento e sua difusão 
não só no âmbito acadêmico, mas também em instituições de ensino, 
em órgão de preservação da memória e no desenvolvimento de 
políticas e projetos de gestão patrimonial e cultural, nos meios de 
comunicação e em todo e qualquer espaço em que se justifique a 
presença do historiador; 
- enfrentar com competência e politicamente motivados a diversidade 
das demandas sociais nas suas expectativas educacionais; 
- compreender de forma ampla e consistente e fenômeno e a prática 
educativa que se processam em diferentes âmbitos e especialidades; 
- compreender a Pluralidade Cultural existente na sociedade 
contemporânea, de modo a apreender a sua dinâmica e atuar 
adequadamente em relação ao conjunto de significados que a 
constituem; 
- desenvolver a capacidade de identificar problemas sócios culturais 
educacionais propondo respostas criativas às questões da qualidade 
de ensino e de medidas que visem superar a exclusão social. 

(Projeto Pedagógico do Curso de História, 2014, p. 21) 

 

A matriz curricular do curso conta com disciplinas específicas e pedagógicas 

desde o seu início. No primeiro período as disciplinas específicas da área de História, 

que ocupam 60% da carga horária total do semestre, são: Teoria da História, História 

do Brasil Séculos XVI e XVII; História da Antiguidade Orienta e História da Alta Idade 

Média. As demais disciplinas dão conta da interpretação de textos (Leitura e 
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Produção de Textos, com 10% da carga horária), da sociologia (Sociologia e 

Educação, com 20% da carga horária) e da prática pedagógica (Prática Pedagógica: 

Escola e Currículo, com 10% da carga horária). 

No segundo período o curso conta com 60% da carga horária do semestre 

para os conteúdos específicos nas disciplinas História do Brasil Século XVIII, 

História da Antiguidade Clássica: Grécia e Roma, História da Baixa Idade Média e 

Historiografia. As demais disciplinas são: Psicologia da Educação (20% da carga 

horária), Metodologia da Pesquisa Científica (10% da carga horária) e Prática 

Pedagógica da Educação Básica (10% da carga horária). 

No terceiro período o curso conta com 80% da carga horária do semestre 

voltada para os conteúdos específicos que são: História da Arte, História da América 

Colonial, História do Brasil 1º Reinado e Regências e História Moderna: 

renascimento. Os 20% de carga horária restante são divididos igualmente entre as 

disciplinas: Filosofia da Educação e Prática Pedagógica em História Geral. 

No quarto período os conteúdos específicos ocupam 70% da carga horária 

total do semestre, com as disciplinas: História da Educação, História da América 

Independente, História do Brasil 2º Reinado e História Moderna: absolutismo e 

iluminismo. Os 30% de carga horária restante dão conta das disciplinas Didática 

(20% ) e Prática Pedagógica: história e linguagem (10%). 

No quinto período os conteúdos específicos somam 70% da carga horária e 

contam com as disciplinas: História das Revoluções: séculos XVII a XIX, História do 

Brasil República Velha ao Estado Novo, Historiografia Brasileira e História do 

Pensamento Econômico. As demais disciplinas são: Políticas Públicas e Legislação 

Educacional (20% da carga horária) e Prática Pedagógica: ensino fundamental e 

médio (10%). 

No sexto e último período do curso, os conteúdos específicos dão conta de 

60% da carga horária total do semestre com as seguintes disciplinas: História da 

África, História Contemporânea dos Séculos XIX e XXI e História do Brasil 

Contemporâneo. A carga horária restante está distribuída entre as seguintes 

disciplinas: Metodologia e Prática do Ensino de História (20% da carga horária), 

Pesquisa e Gestão de Patrimônio (10% da carga horária) e Língua Brasileira de 

Sinais (10% da carga horária). 
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Observa-se assim que em relação à Prática Pedagógica o curso apresenta o 

total de 200 horas, considerando as disciplinas que são ministradas em cada período 

do curso. Destaca-se que as demais 200 horas de Atividades Práticas 

Complementares de Formação não se referem diretamente, ou necessariamente, à 

prática pedagógica, tendo em vista que atendem ao Regulamento de Atividades 

Complementares do Centro Universitário e nele estão contempladas atividades 

como visitas técnicas, filmes, participação em eventos da área, dentre outras 

atividades relacionadas ao curso.  

Portanto, acerca da prática pedagógica é possível afirmar que o curso 

dispensa 6,6% (200 horas) da sua carga horária total (3.000 horas)  para que o 

aluno possa refletir, discutir, exercitar e agregar conhecimento sobre as questões 

pedagógicas. Somam-se 400 horas de Estágio Supervisionado (13% da carga 

horária total) que são realizadas 200 horas no Ensino Fundamental II e 200 horas no 

Ensino Médio, para estágios de observação, participação e regência. 

 

 

2.2. O Centro Universitário Global: resultados do ENADE 

 

As diferentes propostas de avaliação da educação superior nos últimos vinte 

anos, com a extinção de alguns programas antes mesmo da sua conclusão, 

demonstram uma serie de tentativas do governo federal de controlar, regular e 

fiscalizar os cursos de graduação e, consequentemente, as instituições de ensino 

superior.  

O atual sistema de avaliação dos cursos de graduação requer reflexão tanto 

sobre a prática quanto sobre o próprio objeto e seus efeitos e tal reflexão só pode 

ser feita por meio de juízo de valor, que aqui se faz com foco na formação de 

professores, tendo em vista que  a modalidade do curso investigado é a licenciatura. 

 
 

[...] nós não temos muita tradição em processos de avaliação de 
professores. Aliás, poder-se-ia dizer que, de forma sistemática, não 
há nenhuma experiência que consolide esta prática. Na universidade 
existem critérios de promoção que são indicadores da competência 
do professor. Mas eles são determinados e usados muito mais como 
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referencial de carreira do que como realimentação da prática da sala 
de aula. (CUNHA. M. I., 2012, p.55) 
 

 

Desta forma, cabe a avaliações de larga escala como o ENADE; ações 

regionais desenvolvidas nos programas municipais e estaduais de educação, e 

também ao mercado de trabalho avaliar os profissionais que se formam nos cursos 

de licenciatura em funcionamento nas mais de duas mil instituições de ensino 

superior do país.  

Especificamente em relação ao ENADE, o Exame está focado na 

investigação da aplicação dos conteúdos dispostos nas Diretrizes Curriculares e na 

consequente obtenção de competências e habilidades pelo aluno, capaz de lhe 

propiciar autonomia reflexiva na construção do seu próprio conhecimento e 

segurança para colocar em prática tudo aquilo que aprendeu nos bancos da 

academia.  

Em suma, o ENADE verifica se o curso ofereceu aos estudantes os 

conteúdos mínimos exigidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, propiciando-

lhes embasamentos teórico e prático suficientes para uma atuação profissional 

autônoma. 

Para melhor compreensão da dimensão da participação da licenciatura em 

História no ENADE, apresenta-se a seguir uma síntese do curso em todas as 

versões do Exame, a fim de demonstrar não apenas números e conceitos, mas, 

sobretudo, em que momento a formação de professores passou, de fato, a compor 

essa avaliação. 

 

 

 

ENADE 2005 

 

Em 2005, 21.856 estudantes de História foram convocados para o ENADE. 

Desses, 18.612 estiveram presentes no dia do Exame, representando 85,2% de 

presença e 14,8% de ausência (3.244 ausentes)4. Participaram da prova estudantes 

                                                 
4 Relatório de Curso disponível em: http://download.inep.gov.br/download/enade/2005/relatorios/Historia.pdf 
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de 371 instituições de todo país. Especificamente do Centro Universitário Global 

foram inscritos 21 concluintes e 27 ingressantes, entretanto, estiveram presentes 22 

estudantes para a realização da prova, sendo 12 concluintes e 10 ingressantes5.  

 No ENADE 2005 a elaboração das questões de prova foi realizada por 

empresa contratada pelo INEP, cujas questões seguiram as Diretrizes para o Exame 

daquele ano, elaboradas pela Comissão Assessora de Avaliação da Área e pela 

Comissão Assessora de Avaliação de Formação Geral, divulgadas por meio da 

Portaria nº 174, de 24 de agosto de 2005. 

Observa-se que, tendo em vista as diferentes nomenclaturas de cursos 

existentes no país, no anexo da Portaria MEC nº 2.205, de 22 de junho de 2005, 

consta a descrição da área dos cursos avaliados naquele ano. Para o curso de 

História constam como obrigatoriedade de participação no Exame os cursos de: 

Formação de professor de história; Estudos medievais e da renascença; História; 

História da ciência e das ideias; História da cultura; História da literatura; História e 

filosofia da ciência e da tecnologia. 

A participação dos cursos de Formação de Professores em História foi 

obrigatória, entretanto, as Diretrizes destacam apenas um item em relação ao que 

seria avaliado referente às habilidades e competências desenvolvidas pelo 

estudante ao longo do seu processo de formação: “refletir sobre as práticas didático-

pedagógicas inerentes ao profissional de História”. (Portaria MEC nº 174, de 24 de 

agosto de 2005, art. 6º) 

Na análise das questões de prova foi possível verificar que das 40 questões 

(formação geral: 3 discursivas e 7 múltipla escolha e formação específica: 6 

discursivas e 24 múltipla escolha) não existe nenhuma questão diretamente 

relacionada à formação de professores. Todas as questões são específicas da área 

de história, o que indica que a prova estava totalmente voltada para o bacharelado 

em história. 

Por outro lado, a mesma Portaria nº 174, que estabeleceu as Diretrizes de 

conteúdo para a prova, também dispôs sobre os objetivos do conteúdo específico da 

área de História no ENADE 2005, que estão relacionados abaixo:  

                                                 
5 Planilha INEP disponível em: http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores/conceito-enade  

 



50 

 

 

 

 
a) Contribuir para a avaliação do desempenho dos estudantes de 
graduação em História com o intuito de promover a melhoria da 
qualidade e o contínuo aperfeiçoamento do ensino oferecido, por 
meio da verificação do domínio, pelos graduandos, dos conteúdos, 
das habilidades e dos instrumentos de produção e crítica do 
conhecimento histórico, necessários ao exercício das atividades 
específicas do profissional de História;  
b) ensejar a construção de séries históricas, a partir de informações e 
dados quantitativos e qualitativos, por meio da análise dos resultados 
da prova escrita e questionários, visando a um diagnóstico do ensino 
de História;  
c) permitir a identificação de necessidades, demandas e problemas 
do processo de formação do graduando em História, considerando-
se as exigências sociais e aquelas expressas nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais e nas propostas das Instituições para os 
Cursos de História;  
d) ampliar a cultura da avaliação no âmbito dos cursos de graduação 
em História;  
e) oferecer subsídios para a formulação de políticas públicas para a 
melhoria do ensino de graduação de História no país;  
f) permitir o acompanhamento da qualificação oferecida, aos 
graduandos, pelos Cursos de História;  
g) levar à discussão e reflexão sobre o processo de ensino-
aprendizagem no âmbito dos Cursos de graduação em História;  
h) contribuir para a reflexão sobre o papel do profissional em História 
na sociedade brasileira;  
i) estimular o processo de autoavaliação dos cursos de História e dos 
próprios graduandos;  
j) estimular as instituições de educação superior a promoverem a 
formulação de políticas e programas voltados para a melhoria da 
qualidade do ensino de graduação em História;  
l) incentivar a utilização de dados e informações para que as 
Instituições possam aprimorar seus projetos político-pedagógicos, 
visando a melhoria da formação do graduando em História. 
Destacaram-se os termos relacionados à promoção dos cursos de 
História no país, visando reflexão sobre o processo de ensino-
aprendizagem, estimulo às instituições de ensino superior para 
aprimorarem os seus projetos de curso, identificação das 
necessidades, demandas e problemas do processo de formação, 
entretanto, não se levou em consideração nos objetivos do ENADE 
2005 a formação de professores. Tal fato foi comprovado nas 
questões de prova que, conforme citado, não abordaram nenhuma 
temática diretamente voltada para o processo de ensino-
aprendizagem. 
 

 Na divulgação dos resultados6, das 371 instituições participantes 11 (3%) 

obtiveram conceito máximo 5; 65 (17%) instituições obtiveram conceito 4; 143 (38%) 

obtiveram conceito 3; 34 (11%) obtiveram conceito 2; 6 (1%) obtiveram conceito 1 e 

                                                 
6 Planilha INEP disponível em: http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores/conceito-enade  
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112 (30%) não obtiveram conceito, tendo em vista não apresentarem número 

suficiente de concluintes ou ingressantes para amostragem. O Centro Universitário 

Global obteve conceito 4 no ENADE 2005. 

No ano de 2005 ainda não era aferido o Conceito Preliminar de Curso – CPC. 

O conceito divulgado pela mídia foi a nota obtida na prova do ENADE, realizada por 

ingressantes e concluintes dos cursos das áreas de Ciências Exatas, Licenciaturas e 

afins. 

 

 

 

ENADE 2008 

 

Participaram do ENADE 2008, 19.822 estudantes de História de todo país, 

sendo 10.568 concluintes e 9.254 ingressantes, de 430 instituições de ensino 

superior. Especificamente do Centro Universitário Global foram inscritos 36 

estudantes, sendo 15 concluintes e 21 ingressantes, entretanto, estiveram presentes 

27 estudantes para a realização da prova, sendo 10 concluintes e 17 ingressantes.  

 A elaboração das questões de prova também foi realizada por empresa 

contratada pelo INEP, cujas questões seguiram as Diretrizes para o ENADE daquele 

ano, elaboradas pela Comissão Assessora de Avaliação da Área e pela Comissão 

Assessora de Avaliação de Formação Geral. (Portaria MEC nº 130, de 07 de agosto 

de 2008, p. 11) 

Novamente considerando as diferentes nomenclaturas dos cursos de 

graduação existentes no país, para o ENADE 2008, também foi publicada a 

descrição dos cursos de cada área que tinham obrigatoriedade de participação no 

Exame. Para a área de História foram relacionados os seguintes cursos: Formação 

de professor de história; Estudos medievais e da renascença; História; História da 

ciência e das ideias; História da cultura; História da literatura e História e filosofia da 

ciência e da tecnologia. (Portaria MEC nº 03 de 1º de abril de 2008) 

Quanto à participação dos cursos de Formação de Professores em História 

repete-se o ocorrido no ENADE 2005, ou seja, as Diretrizes de conteúdo destacaram 

somente um item no que se refere ao que o componente específico da área de 
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História avaliaria em relação às habilidades e competências desenvolvidas pelos 

estudantes ao longo do seu processo de formação: “refletir sobre as práticas 

didático-pedagógicas inerentes ao profissional de História”.  (Art. 6º da Portaria MEC 

nº 130, de 07 de agosto de 2008, p. 11) 

Na análise das questões de prova foi possível verificar que das 40 questões 

(formação geral: 2 discursivas e 8 múltipla escolha e formação específica:  3 

discursivas e 27 múltipla escolha) não existe nenhuma diretamente relacionada à 

formação de professores. Todas as questões são específicas da área de História, 

indicando que a prova estava totalmente voltada para o bacharelado em História, da 

mesma forma que ocorreu no ENADE 2005. 

As demais disposições de 2005 também se repetiram em 2008, como os 

objetivos do próprio ENADE 2008, que teoricamente tratam da evolução dos cursos 

de História, entretanto, a prova não dispõe de questões capazes de oferecer suporte 

para qualquer análise relacionada aos conhecimentos dos estudantes sobre os 

aspectos didático-pedagógicos. 

 Na divulgação dos resultados7, das 430 instituições participantes 16 (4%) 

obtiveram conceito máximo 5; 101(23%) instituições obtiveram conceito 4; 158 (37%) 

obtiveram conceito 3; 71 (17%) obtiveram conceito 2; 11 (2%) obtiveram conceito 1  

e 73 (17%) instituições não obtiveram conceito, tendo em vista não apresentarem 

número suficiente de concluintes ou ingressantes para amostragem.  

Os conceitos descritos acima (de 1 a 5) referem-se ao conceito faixa, 

entretanto, a partir de 2007 passou a ser divulgado também o conceito contínuo, que 

permite às instituições conhecerem se o conceito faixa é ascendente ou 

descendente. Por exemplo, uma instituição que tem um curso com Conceito ENADE 

faixa 3, mas com Valor Contínuo igual a 2,0 deve ficar alerta, pois o Conceito 

ENADE está muito próximo do 2 e distante do 4, já que a tabela apresenta os 

seguintes intervalos: 

 

 

 

 

                                                 
7 Planilha INEP disponível em: http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores/cpc 
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QUADRO 1. Parâmetros de conversão do conceito ENADE 

Conceito 
ENADE 

Valor Contínuo 

1 0,0 a 0,9 

2 1,0 a 1,9 

3 2,0 a 2,9 

4 3,0 a 3,9 

5 4,0 a 5,0 

Sem Conceito 
Disponível no Relatório de Curso: http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/enadeResultado/ 

 

O Centro Universitário Global obteve conceito 4 no ENADE 2008, com valor 

contínuo 3,03. A partir do ano de 2007 passou a ser divulgado pelo INEP o Conceito 

Preliminar de Curso – CPC, gerado a partir da nota do ENADE e de outros insumos, 

conforme citado anteriormente, entretanto, a análise aqui descrita limitar-se-á ao 

conceito ENADE, ou seja, ao desempenho do estudante na prova, sem levar em 

conta outros indicadores. 

 

 

 

ENADE 2011 

 

A versão do ENADE 2011 trouxe algumas alterações no seu formato e 

também no levantamento de dados que passou a ser mais específico em 

determinados itens. Em 2011 os estudantes ingressantes continuaram a ser inscritos, 

porém deixaram de fazer a prova. O Índice de Diferença de Desempenho – IDD - 

passou a ser aferido pela nota que os estudantes inscritos como ingressantes 

obtiveram no ENEM (é feita uma estatística, tendo em vista que nem todos os 

estudantes participam do ENEM antes de ingressar no ensino superior). 

Outra alteração foi a criação do Banco Nacional de Itens – BNI, uma iniciativa 

do próprio INEP para melhorar a qualidade dos instrumentos de avaliação e otimizar 

a aplicação dos recursos financeiros nos processos avaliativos do MEC.  
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Por meio do BNI as questões de prova passaram a ser desenvolvidas por 

docentes de instituições brasileiras de ensino superior públicas e privadas, que se 

inscrevem para participar do Banco e após aprovação o compõem. 

Além disso, a modalidade do curso (bacharelado ou licenciatura) também 

passou a ser considerada no levantamento dos dados e aferição dos resultados. 

Em 2011 foram inscritos 16.687 estudantes concluintes dos cursos de História, 

entretanto, participaram do ENADE 12.616 estudantes, de 385 cursos de História do 

país. Especificamente para a modalidade licenciatura foi possível aferir que 341 

cursos participaram do Exame, num total de 14.621 inscritos e 11.477 presentes no 

dia do Exame. Foram 3.144(22%) estudantes ausentes no Exame aplicado aos 

estudantes concluintes dos cursos de Licenciatura em História. Do Centro 

Universitário Global foram inscritos 12 estudantes concluintes, com 5 presentes no 

dia da prova, entretanto, a prova de um estudante foi cancelada, possivelmente por 

ter sido entregue em branco, mas sem justificativa oficial do INEP para o 

cancelamento. 

 Na divulgação dos resultados8, dos cursos de licenciatura das 341 instituições 

participantes 21 (6%) obtiveram conceito máximo 5; 113 (33%) instituições obtiveram 

conceito 4; 125 (37%) obtiveram conceito 3; 25 (7%) obtiveram conceito 2; 13 (4%)  

obtiveram conceito 1 e 10 (3%) ficaram sem conceito, tendo em vista não 

apresentarem número suficiente de concluintes ou ingressantes para amostragem. O 

conceito de 34 cursos não foi informado, sem justificativa oficial do INEP. O Centro 

Universitário Global obteve Conceito Enade 5, com valor contínuo 4,85, maior média 

do país para cursos de licenciatura em História no ENADE 2011. 

 Na análise da prova observou-se que foi aplicada uma única prova para o 

curso de História, entretanto, com uma especificidade que favorece as duas 

modalidades do curso. Foram 10 questões de formação geral, divididas em 2 

discursivas e 8 múltipla escolha e 30 questões de formação específica, divididas em 

17 questões de múltipla escolha e 3 discursivas relacionadas aos componentes 

específicos comuns para bacharelado e licenciatura; 10 questões de múltipla 

escolha que deveriam ser respondidas exclusivamente pelos estudantes do 

                                                 
8 Planilha INEP disponível em: http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores/cpc 
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bacharelado e 10 questões de múltipla escolha que deveriam ser respondidas 

exclusivamente pelos estudantes dos cursos de licenciatura. 

No ano de 2011 as duas questões discursivas da parte de formação geral da 

prova trataram de aspectos diretamente relacionados à educação, a primeira sobre 

Educação a Distância, que apresentou um texto síntese com a seguinte pergunta: 

“Considerando as informações acima, enumere três vantagens de um curso a 

distância, justificando brevemente cada uma delas”. 

Para essa questão esperava-se que o estudante fosse capaz de apontar 

determinados aspectos inerentes à Educação a Distância como9: flexibilidade de 

horário e de local, já que o aluno estabelece o seu ritmo de estudo; valor do curso, 

que em geral é mais baixo que do ensino presencial; possibilidade de acesso para 

alunos de regiões mais afastadas dos grandes centros; democratização do acesso à 

educação; troca de experiência entre os participantes de pontos geográficos 

diversos; inclusão digital; dentre outros. 

 A segunda questão da parte de formação geral apresentou um texto sobre a 

importância de políticas e programas educacionais para a erradicação do 

analfabetismo e para a empregabilidade e solicitou aos estudantes que 

apresentassem uma proposta para a superação do analfabetismo e o aumento da 

empregabilidade. 

 Para essa questão o padrão de resposta estava relacionado à abordagem de 

aspectos relacionados à identificação, análise e interpretação crítica das 

desigualdades sociais e do atual quadro da educação com ênfase no analfabetismo; 

identificação de políticas públicas de erradicação do analfabetismo, com seus 

avanços e deficiências, dentre outros. 

 Nos componentes específicos da Licenciatura em História a prova apresentou 

nas questões de múltipla escolha uma pergunta relacionada a currículo (questão 26), 

com o seguinte enunciado10: “Na Sociologia da Educação, o currículo é considerado 

um mecanismo por meio do qual a escola define o plano educativo para a 

consecução do projeto global e educação de uma sociedade, realizando, assim, sua 

função social”. O estudante deveria refletir acerca dessa afirmação, avaliar algumas 

                                                 
9 Padrão de Resposta disponível em: 

download.inep.gov.br/educação_superior/enade/padrão_resposta/2011/HISTORIA.pdf. Acesso em 30/06/2015. 
10 Prova disponível em: portal.inep.gov.br/web/guest/enade/provas-e-gabaritos-2011 
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alternativas e escolher a correta que, nesse caso, era a alternativa b: O currículo 

reflete uma proposta educacional que inclui o estabelecimento da relação entre o 

ensino e a pesquisa, na perspectiva do desenvolvimento profissional docente. 

 Por meio do relatório de curso11 foi possível observar o percentual de 25% de 

acertos dos alunos da instituição para essa questão, contra 20,7% da região sudeste 

e 21,4% de acertos no país. Com um percentual superior de acertos, não muito 

significativo pela instituição, surgem duas alternativas para o baixo índice de acertos. 

Ou a questão foi mal elaborada ou tem-se um alerta para os conteúdos que estão 

sendo aplicados relacionados às questões de currículo. A maioria dos alunos da 

instituição (50%) respondeu a alternativa “e”, que fazia duas afirmações 

equivocadas: I) O currículo é uma realidade objetiva que inviabiliza intervenções, 

uma vez que o conteúdo é condição lógica do ensino e II) O currículo é a expressão 

da harmonia de valores dominantes inerentes ao processo educativo. 

 A questão de número 27 trouxe tema relacionado à didática: “Considerando 

que para desenvolver cada operação didática inerente ao ato de planejar, executar e 

avaliar, o professor precisa dominar certos conhecimentos didáticos, avalie quais 

afirmações abaixo se referem a conhecimentos e domínios esperados do professor”. 

O estudante deveria escolher dentre quatro opções, as duas respostas a seguir: I) 

Conhecimento dos conteúdos da disciplina que leciona, bem como capacidade de 

abordá-los de modo contextualizado e III) Domínio de diferentes métodos e 

procedimentos de ensino e capacidade de escolhê-los conforme a natureza dos 

temas a serem tratados e as características dos estudantes. 

 Para essa questão foi possível observar que houve 100% de acerto por parte 

dos alunos da instituição, contra 63,3% da região sudeste e 66,5% do país. 

 A questão de número 28 apresenta quatro gráficos com pirâmide etária e traz 

uma questão relacionada à Educação de Jovens e Adultos, cuja resposta está 

explicitamente indicada nos gráficos, entretanto, apenas 25% dos estudantes da 

instituição acertaram a questão, contra 16,1% da região sudeste e 17,1% do país. É 

possível inferir a dificuldade dos estudantes em traduzir textualmente as informações 

apresentadas graficamente, considerando que é uma fragilidade geral e não 

somente dos alunos do Centro Universitário Global. 

                                                 
11 Relatório de curso disponível em: http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/enadeResultado/ 
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 A questão de número 29 aborda a infraestrutura de laboratório oferecida por 

uma escola e o interesse do professor em utilizar o espaço para “favorecer o 

processo de ensino aprendizagem fazendo uso da abordagem da Pedagogia de 

Projetos”. Nesse caso, 75% dos estudantes da instituição responderam 

corretamente a alternativa “a”, ou seja, que o planejamento do professor deve “ter 

como eixo temático uma problemática significativa para os estudantes, considerando 

as possibilidades tecnológicas existentes no laboratório”. Na região sudeste foram 

27,7% de acertos para a questão e no Brasil 31,1% de acertos. 

 Entende-se relevante apresentar a questão número 30 na íntegra, tendo em 

vista que o seu enunciado está totalmente voltado para as questões aqui abordadas. 

 
 
Ilustração 1. Questão nº 30 do ENADE 2011 – Licenciatura em História  
 

 

 

 

 

 

Muitas vezes, os próprios educadores, por incrível que pareça, também vítimas de uma 
formação alienante, não sabem o porquê daquilo que dão, não sabem o significado daquilo 
que ensinam e quando interrogados dão respostas evasivas: “é pré-requisito para as series 
seguintes”, “cai no vestibular”, “hoje você não entende, mas daqui a dez anos vai entender”. 
Muitos alunos acabem acreditando que aquilo que se aprende na escola não é para 
entender mesmo”, que só entenderão quando forem adultos, ou seja, acabem se 
conformando com o ensino desprovido de sentido. 

VASCONCELLOS, C. S. Construção do conhecimento em sala de aula. (13ª ed.) São 

Paulo: Libertad, 2002, p. 27-8. 

  

Para essa questão a instituição apresentou 25% de acerto (alternativa “d”), 

contra 39,2% da região sudeste e 40,5% do país. Equivocadamente 75% dos 

estudantes da instituição responderam a alternativa “a” porque não consideraram 

como correta a seguinte afirmação: “saber qual conhecimento deve ser ensinado nas 

escolas continua sendo uma questão nuclear para o processo pedagógico”. 

 Diante desse percentual e também da afirmação ser passível de discussão 

pela sua subjetividade, é possível inferir, dentre outras coisas, que naquele momento 
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o curso necessitava de uma abordagem maior acerca dos temas relacionados às 

questões pedagógicas que estão em pauta. 

 As questões 31 e 34 são específicas da área de História e a de número 33 

(questão 32 anulada) trata de questão que exemplifica, na prática, a transposição 

didática, levando o estudante a refletir sobre as questões pedagógicas e os 

conteúdos específicos. Para a questão nº 31 foram 25% de acertos da instituição 

contra 18,5% da região sudeste e 19,5% do país. Para a questão 33 foram 25% de 

acertos contra 24% da região sudeste de 24,9% acertos no país e para a questão de 

número 34 foram 75% de acertos da instituição, contra 31,6% na região sudeste e 

29,8% no país. 

 A questão de número 35 trata dos temas geradores pensados por Paulo 

Freire. Foram 50% de acertos pela instituição, contra 17,7% de acertos na região 

sudeste e 17,6% de acertos no Brasil. Os percentuais apresentados chamam 

atenção para o que o licenciado pensa acerca dos conhecimentos prévios dos 

alunos e de como aplicar o seu domínio historiográfico. 

 

 

 

ENADE 2014 

 

 O Centro Universitário Global inscreveu 19 estudantes concluintes, desses 16 

compareceram ao Exame. 

 Observa-se que tendo em vista o perfil do estudante matriculado no Centro 

Universitário Global, em sua maioria jovem que precisa trabalhar e estudar, a maior 

parte dos alunos não concluiu o estágio curricular obrigatório quando da inscrição 

para o ENADE, por esse motivo a carga horária total concluída não alcança os 80% 

necessários para que o discente seja considerado como habilitado para o Exame, 

gerando um número reduzido de inscrições para o ENADE (50% a 60% dos alunos 

matriculados no último semestre).  

Inscrever um número reduzido de alunos nem sempre caracteriza um aspecto 

positivo, pois nesse caso, não significa inscrever alunos com melhor desempenho e 

sim aqueles que estão dentro dos pré-requisitos legais para a condição de 
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habilitados, o que muitas vezes exclui os estudantes com notável desempenho e 

potencial acadêmico. 

 Pela primeira vez foram aplicadas duas provas para o curso de História, uma 

para o bacharelado e outra para a Licenciatura, ambas com 40 questões, sendo 10 

de formação geral (2 discursivas e 8 múltipla escolha) e 30 de formação específica 

(3 discursivas e 27 múltipla escolha). 

Os resultados do ENADE 2015 serão divulgados no mês de dezembro de 

2015. 

 Observamos neste capítulo que o curso de História pesquisado é um curso 

relativamente novo, entretanto, participou de todos os ciclos avaliativos desde a 

instituição do SINAES, obtendo conceitos satisfatórios em todos eles. 

 É importante destacar que até o ano de 2011 o ENADE não distinguiu as 

modalidades licenciatura e bacharelado do curso de História, aplicando uma única 

prova para as duas modalidades nos anos de 2005 e 2008. No ano de 2011 foram 

aplicadas questões distintas para as duas modalidades, entretanto, somente no 

ENADE 2014 foram elaboradas provas distintas. Trata-se de um aspecto 

absolutamente relevante, tendo em vista que cada modalidade tem um perfil de 

egresso específico. 
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Capítulo 3. Metodologia 

 

Diante da perspectiva de conhecer como o ENADE interfere na prática 

docente e, por sua vez, na aprendizagem dos alunos, optou-se por estudar os textos 

de autores que abordam o tema “formação de professores”, bem como aqueles que 

tratam da “avaliação da educação superior”. Além disso, foram realizadas entrevistas 

com docentes do curso de História de um Centro Universitário, aqui denominado 

como Centro Universitário Global. 

 Após a coleta de dados, foi feito o levantamento de categorias que as 

respostas dos questionários mostraram como mais significativas para o andamento 

das questões propostas na pesquisa.  

 Para a verificação dos dados, recorreu-se à análise de conteúdo como 

procedimento metodológico, tendo como ponto de partida a mensagem, visto que: 

 

O ponto de partida da Análise do Conteúdo é a mensagem, seja ela 
verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou 
diretamente provocada. Necessariamente, ela expressa um 
significado e um sentido. Sentido que não pode ser considerado um 
ato isolado... (FRANCO, 2012, p. 21) 
 
 

  Foi elaborado questionário dividido em duas partes: a primeira com questões 

referentes aos dados pessoais do professor: nome, idade, formação na graduação, 

maior titulação, tempo de docência na educação básica, no ensino superior e tempo 

de docência em cursos de licenciatura. A segunda parte do questionário foi 

destinada aos temas diretamente relacionados ao objetivo de pesquisa, capazes de 

gerar novas hipóteses, a partir das respostas dos professores. 

Dentre os doze docentes lotados no curso foram entrevistados oito 

professores. Um docente estava de licença e dois docentes com regime de trabalho 

horista informaram não dispor de tempo hábil para participar da pesquisa e um 

docente alegou não ter interesse em responder. As entrevistas ocorreram numa sala 

privativa, no campus onde o curso é ministrado, em horário que antecedia o horário 

de aula do período noturno, tendo em vista ser o melhor horário, conforme indicado 

pelos professores. 
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De todos os entrevistados apenas um demonstrou preocupação com o que 

estava sendo dito, entendendo que aquele poderia ser um material de avaliação do 

seu conhecimento acerca do ENADE, capaz de prejudicá-lo de alguma forma. 

Foi explicado minuciosamente ao docente que a entrevista tinha o objetivo de 

pesquisa acadêmica, sem nenhuma ligação com os processos internos da instituição 

e o docente contribuiu de maneira significativa. A seguir os dados serão 

apresentados por categorias que as respostas dos questionários apresentaram 

como mais significativas. 

 

 

 

ENADE x Prática Pedagógica 

 

Ao analisar as respostas dadas, pôde-se constatar que os professores ao 

relacionarem as Diretrizes propostas pelo ENADE e as práticas pedagógicas 

desenvolvidas em sala, na sua maioria, não demonstraram que estivessem 

preocupados em segui-las. Para eles, o trabalho pedagógico independe do que é 

proposto pelo ENADE.  

As falas a seguir ilustram esse aspecto: 

 
Elas (Diretrizes) não afetam a programação das minhas disciplinas, 
nem dos meus cursos. (Professor 1). 
 
Não engessamos ou ficamos presos àquilo, não fazemos em função 
do ENADE, mas o consideramos. (Professora 2). 
 
Não faço recorte por ser do ENADE, mas porque acredito que uma 
parte significativa delas são realmente prioritária. (Professora 4).  
Basicamente tudo o que eles pedem está no meu programa de curso. 
Não tenho preocupação porque todas as vezes que eu peguei o 
programa deles era o que eu já trabalhava. (Professora 5). 
 
Não levo em consideração as Diretrizes do ENADE, porque o curso 
está organizado de forma além do que propõem essas Diretrizes. 
(Professora 6) 
 

Parece-me positiva a postura dos professores por estarem na contramão 

daquilo que vem ocorrendo negativamente em algumas instituições e cursos, 

conforme destaca Sobrinho (2011, p156)  
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os exames gerais, à medida que se repetem de tempos em tempos, 
vão crescentemente se constituindo em quase os únicos alvos a que 
os processos de ensino e aprendizagem devem direcionar-se. 
 
 

O autor ressalta ainda que a avaliação de larga escala como sinônimo de 

controle e que ranqueia os cursos não oferece “ideias para a melhoria pedagógica, 

perdendo sua capacidade de identificar e desenvolver as potencialidades educativas 

de estudantes e professores”. (Sobrinho, 2011, p. 159) 

Por outro lado, Cunha M. I. (2012) afirma que “quando o professor 

compreende a importância social do seu trabalho, começa a dar uma dimensão 

transformadora à sua ação e acaba por perceber o político a sustentar o 

pedagógico”. (p. 111) 

A partir da análise das respostas é possível inferir que a compreensão desse 

grupo de professores sobre o sistema educativo e suas próprias práticas propicia-

lhes maturidade para decidir em que medida devem considerar as questões 

sociopolíticas em sua atuação docente. 

Entretanto, é preciso seguir adiante com a análise, para verificar se essa 

percepção se confirma. 

Quando questionados se modificavam as suas práticas em consequência dos 

resultados do ENADE os professores afirmaram: 

 
Não, em momento algum eu reconstruí pelo resultado do ENADE. 
Quando não tínhamos notas tão altas os cursos passaram a pensar a 
partir de algumas prerrogativas, não para atender dirtamente ao 
ENADE, mas para atender às DCN’s. (Professor 1) 

 
Já tínhamos uma boa prática e aperfeiçoamos, focando cada vez 
mais na inter, na trans e na muldisciplinaridade e aperfeiçoando as 
práticas pedagógicas. (Professor 4) 
 
Não, modifico sempre as minhas práticas em função das mudanças 
que observo nas turmas. Para mim o ENADE é consequência, uma 
boa prova é fruto de uma boa formação. (Professor 5) 
 
Não considerei necessário pelo retorno que tive dos alunos, porque 
todos os alunos que fizeram ENADE alegam que tiraram de letra 
porque tudo foi abordado. Os textos estudados são aqueles que 
caem então eu não vi uma necessidade de adequação... (Professor 7) 
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Em contrapartida, outros professores consideram, de alguma forma, os 

resultados do ENADE nas suas práticas. 

 
Acho que sempre reconstruímos quando há necessidade na questão 
de algum autor ou bibliografia que contemple. (Professor 2) 
 
Acompanho as provas e se for necessário faço alguma alteração. 
(Professor 3) 
 
Sim, [...] tento conhecer a prova do ENADE, vejo quais são as 
questões que entram dentro da teoria/prática e a partir disso eu tento 
trabalhar com um olhar diferenciado para transformar em reflexões 
as teorias. [...] Procuro trazer os autores que o ENADE trabalha. 
(Professor 6) 
 

Observa-se que os professores afirmam que o conteúdo aplicado no ENADE 

está sempre, de alguma forma, de acordo com aquilo que é trabalhado em sala, 

entretanto, os docentes não pensam o conteúdo da disciplina ou elaboram suas 

aulas com ênfase nas exigências desse modelo de avaliação.  

Ao ponderar sobre os processos formativos de professores há necessidade 

de se refletir em que medida determinados instrumentos são realmente norteadores 

para o curso. De acordo com Gatti (2013, p. 105) os processos formativos de 

professores são também processos de formação identitária profissional.  

Destaca-se ainda, que um Exame como o ENADE, indicador de qualidade de 

abrangência nacional, que envolve “num mesmo processo regiões diferentes e 

instituições com diversificados níveis de consolidação” (SOBRINHO, 2003, p. 156) e 

que divulga publicamente conceitos que são ranqueados pela mídia, pode levar o 

ensino a um nivelamento raso. Ou seja, 

 
São selecionados os itens de conhecimento elementar e básico, 
aqueles que necessariamente todos os estudantes deveriam dominar 
ou nos quais possam demonstrar competência. Esses mínimos 
curriculares, em diversas instituições, muitas vezes se consolidam 
como núcleo duro do currículo. Em casos extremos, o currículo é 
aquilo que pode cair nos exames. (SOBRINHO, 2003, p. 156) 
 

 Se o objetivo do ENADE é o de acompanhar “o processo de aprendizagem e 

o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos 

nas diretrizes curriculares [...]” (Portaria MEC nº 2.051, de 09/07/2004, art. 23), pode-

se compreender que se trata de um instrumento de controle e de avaliação. 
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Dessa forma, seria razoável que as instituições de ensino buscassem 

extrapolar o que estabelecem as diretrizes curriculares e nivelassem os seus cursos 

por cima. Entende-se que principalmente as instituições privadas deveriam trabalhar 

nessa direção e convencer o “cliente” (aluno) a participar de seus processos 

seletivos, demonstrando quais são os seus diferenciais pedagógicos. 

Ao serem indagados se utilizam instrumentos avaliativos que se assemelham 

aos do ENADE a maioria afirmou que utiliza, entretanto, em relação ao tipo de 

questão alguns professores optam pelas dissertativas, entendendo que questões de 

múltipla escolha não levam o aluno a refletir sobre aquilo que está sendo solicitado. 

Eles responderam: 

 
Eu não uso questão de múltipla escolha, trabalho somente com 
dissertativas. [...]. As questões dissertativas dialogam tanto com 
autores, quanto com a estrutura das questões do ENADE. (Professor 
1)    
 
 A dissertativa sim, mas a múltipla escolha não. Porque eu não acho 
que uma avaliação de múltipla escolha seja válida para o ensino 
superior. Posso fazer como teste, como simulado, mas não como 
avaliação da disciplina. (Professor 5) 
 
... deixamos para os simulados as provas de múltipla escolha, porque 
a nossa preocupação é com a qualidade de leitura e de reflexão que 
o aluno foi capaz de desenvolver e como ele entendeu os autores 
estudados. Na minha interpretação esse processo também possibilita 
ao aluno responder questões de múltipla escolha. (Professor 8) 
 

Entende-se que os docentes consideram que a avaliação deve ser formativa. 

Sobrinho (2003, p. 156) destaca que uma resposta certa num teste de múltipla 

escolha não significa que tenha havido uma real aprendizagem. ”Como parte de um 

teste, uma resposta não exige necessariamente uma reelaboração pessoal do 

estudante enquanto sujeito que aprende”. 

Para o autor, numa questão de múltipla escolha o estudante pode utilizar-se 

somente da memória, sem que aquela aprendizagem tenha sido significativa para 

ele. Sobrinho (2003, p. 157) ressalta que  

 
Se alguém responde corretamente que a Terra gira em torno do Sol, 
esta demonstrando que foi capaz de responder a uma pergunta 
específica, mas não necessariamente que o sentido dessa resposta 
passou a ser incorporado em seu universo de conhecimentos, 
sentimentos e habilidades, a ponto de lhe propiciar novas atitudes 
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em sua vida pessoal e social. [...] Mais complexo ainda é quando se 
trata não de conhecimento escolar bem definido, as de ética, de 
atitudes e valores que dizem respeito à vida e ao desenvolvimento da 
sociedade.  
 
 

 Por outro lado, a avaliação formativa, distante de ser uma avaliação de 

controle, é “uma relação de ensino e aprendizagem”. (SOBRINHO, 2003, p. 158). 

Nesse mesmo sentido, o autor lembra que: 

 

a avaliação formativa não é uma verificação de conhecimentos. É 
antes o interrogar-se sobre um processo; é o refazer do caminho 
percorrido, para reflectir sobre o processo de aprendizagem em si 
mesmo, sendo útil, principalmente, para levar o aluno a considerar 
um trajectória e não um estado (de conhecimento), dando sentido à 
sua aprendizagem e alertando, ao mesmo tempo, para eventuais 
lacunas ou falhas de percurso, levando-o a buscar – ou, nos cass de 
menor autonomia, a solicitar – os meios para vencer as dificuldades 
(ABRECHT, 1994: 18-9, apud SOBRINHO, 2003, p. 157)  
 
 

É necessário refletir se ao avaliar o delineamento dos cursos de acordo com o 

que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais o ENADE não está fazendo 

com que as instituições ofereçam o mínimo aos seus alunos, com o objetivo de 

alcançar resultados expressivos. “Afinal, educação não é apenas o repasse de 

alguns conhecimentos, mas é também e sobretudo uma atitude de aprendizagem da 

vida social”. (SOBRINHO, 2003, p. 159) 

Ao final dessa categoria (ENADE x Prática Pedagógica) é necessário destacar 

que se percebeu certa contradição por parte de alguns docentes no andamento das 

entrevistas.  

Ao serem questionados sobre as diretrizes propostas pelo ENADE em relação 

às suas práticas os professores não demonstraram preocupação em segui-las, 

entretanto, quando as demais perguntas foram surgindo eles foram demonstrando, 

por meio de seus argumentos, que o ENADE alterou de alguma forma as suas 

rotinas. 

É possível exemplificar essa percepção pelas respostas do Professor 1 que 

afirma inicialmente que as diretrizes do ENADE não afetam a programação das suas 

disciplinas, porém, quando questionado sobre a contribuição do ENADE para os 
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avanços e inovações no curso ele afirma que “[...] o ENADE serve para repensar o 

contato com o aluno, o diálogo entre as disciplinas”. 

O Professor 3 indica com mais exatidão a incoerência entre as respostas. 

Quando indagado como ele enxerga as Diretrizes propostas pelo ENADE nas suas 

práticas ele respondeu:  

 
[...] não foco o meu curso diretamente para o ENADE. Tudo o que cai 
no ENADE está contemplado no meu curso 
 
 

Entretanto, quando perguntado se a partir do resultado do ENADE ele 

modificou a sua prática, o docente respondeu que acompanha as provas e se for 

necessário faz alguma alteração.  

Tais comportamentos retomam a fala de Sobrinho (2003) quando o autor diz 

que esse modelo de avaliação pode levar as instituições a reorganizarem os seus 

cursos especificamente para atendê-la.  

Dessa forma é possível pensar que o próprio sistema faz com o que o 

professor volte o seu olhar para essas questões, altere o seu programa sob pressão 

ou não, mas faça mesmo que involuntariamente as mudanças de rota necessárias 

para obter conceitos expressivos, que são divulgados na mídia. 

 

 

 

Ações Institucionais X Ações Docentes 

 

 Considerando os dois últimos ciclos avaliativos para as licenciaturas, os 

docentes foram questionados sobre as ações para o ENADE, ou seja, qual foi a 

participação de cada um nas ações relacionadas aos ENADE’s 2011 e 2014. 

As ações dos docentes que estavam na instituição voltaram-se para o 

trabalho de sensibilização e conscientização da importância de se realizar uma 

prova com seriedade e também da participação na organização de simulados que 

buscam aferir quais são as fragilidades apresentadas pelos estudantes em relação 

aos conteúdos estudados. Os professores responderam: 
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2014 – Participação na organização dos seminários e dos simulados. 
(Professor 4) 
 
2014 –Correção das provas do ENADE, questões dissertativas. 
(Professor 6) 
 
Conscientização de que eles têm que ler os textos, acompanhar as 
aulas, responder, se inteirar do que vai cair para não chegar de 
paraquedas. Explicar qual é a importância, porque muita gente não 
sabe o que é. Mostrar que não é igual ao ENEM, que o grau de 
exigência é outro e irão carregar no currículo. (Professor 7) 
 
2014 – Fiquei responsável juntamente com outros professores por 
explicar aos alunos a estrutura da avaliação e como seria o simulado. 
Foi uma experiência difícil porque os alunos têm muita resistência em 
relação ao questionário socioeconômico e explicar que o ENADE não 
é o momento para fazer reinvindicações. (Professor 8) 
 

 O trabalho de conscientização no Centro Universitário Global consiste em 

palestras e outras atividades que apresentam para o estudante como é o 

funcionamento do sistema de avaliação dos cursos de graduação, que inclui a sua 

participação em todos os instrumentos e mais ativamente no ENADE. Esse trabalho 

visa também trazer aos alunos segurança de que o conteúdo solicitado foi realmente 

abordado no curso. Um dos docentes respondeu o seguinte: 

 
Fizemos um trabalho de conscientização. Acompanhamos a turma 
sugerindo e mostrando a importância do ENADE porque a instituição 
também é avaliada e é importante para o aluno ter o diploma de uma 
instituição bem avaliada. Instruímos também sobre aquilo que pode 
ser dado na prova do ENADE. (Professor 3) 
 
 

 Além disso, são organizados simulados, conforme relatado acima pelos 

docentes. Os simulados consistem na aplicação de uma prova com questões que 

incluem os conteúdos abordados ao longo do curso para verificar em quais aspectos 

os estudantes estão apresentando maior dificuldade. A partir desse levantamento os 

docentes, em conjunto, analisam se há necessidade de repassar determinado 

conteúdo e são oferecidas oficinas em horário diferente do horário regular de aula, 

com participação voluntária dos alunos. Nesse aspecto, um docente respondeu: 

 
2014 – Fizemos simulado e mapeamento. Participei juntamente com 
os demais professores. Aplicamos simulados, discutimos as provas 
com eles, fizemos uma discussão sobre as características de uma 
prova de múltipla escolha, como responder a uma prova de múltipla 
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escolha. Acredito que tenhamos um bom resultado, a expectativa é 
que seja positivo pelo trabalho executado. (Professor 5) 
 
 

 Destaco aqui mais um tema para reflexão, pois se esse trabalho pode ser 

considerado como uma forma de nivelamento, talvez a detecção das fragilidades 

pudesse ser realizada não somente com os alunos concluintes e 

independentemente de ser ou não ano de realização de ENADE para o curso. Dessa 

forma, seria uma autoavaliação do próprio projeto de curso, propiciando alteração de 

rota em determinado momento e assegurando que todos os estudantes sejam 

favorecidos. Se o programa é oferecido somente aos estudantes que farão ENADE, 

e no ano em que o Exame será realizado, o objetivo da avaliação é invalidado, bem 

como os seus resultados não refletirão a realidade do curso. 

 Foi perguntado aos professores a quem eles atribuíam os resultados 

apresentados no ENADE 2011, justamente pelo exímio desempenho dos alunos. Na 

questão não foi considerado o ENADE 2014, tendo em vista que os resultados desse 

Exame serão divulgados somente no mês de dezembro de 2015. 

 Os professores, em sua maioria, atribuíram ao corpo docente o conceito 5 no 

ENADE 2011. Eles responderam: 

 
À visão do professor no encaminhamento de soluções. (Professor 2) 
 
Temos bons professores, então em primeiro lugar ao corpo docente. 
[...] (Professor 3) 
 
Ao trabalho eficiente do corpo docente, compromissado, de 
responsabilidade, de seriedade. (Professor 4) 
 
Não estava na instituição, mas dizer que de fato existe um trabalho 
muito sério do corpo de professores. (Professor 5) 
 
Ao corpo docente, acima de tudo porque fazemos um trabalho 
imenso e é gritante a evolução dos alunos. (Professor 7) 
 
foi discutida com os colegas a funcionalidade de cada disciplina, de 
cada conteúdo discutido durante o semestre. As disciplinas foram 
pensadas de forma que o aluno percebesse a sua construção. Os 
professores tiveram o mesmo discurso procedimental. (Professor 1) 
 
a manutenção de um corpo docente envolvido, homogêneo no 
sentido de que todos falam a mesma língua e têm os mesmos 
objetivos e a manutenção dos professores com as mesmas 
disciplinas. Isso dá um salto de qualidade. (Professor 8) 
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 Três docentes atribuíram o conceito positivo também à coordenação. O 

Professor 5 destacou que embora não estivesse na instituição no ano de 2011 tinha 

conhecimento do trabalho sério tanto do corpo docente quanto da coordenação. 

Esse último foi além e ressaltou o quanto se sente feliz por fazer parte do grupo, que 

é forte, centrado e focado na formação do aluno. 

 Três docentes atribuíram também aos alunos o sucesso no exame, 

respondendo: 

 
Aos alunos [...]. Os alunos apontam se tiveram dificuldade inerente a 
cada disciplina. (Professor 1) 
 
Eu estava muito preocupado porque era uma turma boa e era uma 
turma que tinha muitos alunos em regime de dependência [...] mas 
eles (alunos) acabaram colaborando para o conceito expressivo. 
(Professor  3) 
 
[...] aos alunos por terem realizado o Exame com seriedade. 
(Professor  4) 
 

Três docentes atribuíram o conceito também à instituição, que “respondeu 

favoravelmente com a biblioteca” (Professor 3). A citação do professor está 

relacionada às políticas de aquisição de atualização da biblioteca que tem buscado 

atender adequadamente às indicações de bibliografias básicas e complementares 

das disciplinas de todos os cursos do Centro Universitário. 

 Um docente (Professor 8) falou sobre currículo e pesquisa. Esse docente 

chamou de currículo oculto a interdisciplinaridade e as atividades que são realizadas 

fora da sala de aula, como visitas técnicas e leituras, e destacou as atividades de 

pesquisa que são realizadas ao longo do curso, como elementos fundamentais para 

o resultado positivo no ENADE 2011. 

 Ao serem indagados se o ENADE contribui para os avanços e inovações no 

curso o Professor 1 destacou que embora não goste, pelos problemas que o Exame 

apresenta, trata-se de uma avaliação. Ele diz: “estaremos sempre na média do Brasil 

e o ENADE serve para repensar o contato com o aluno, o diálogo entre as 

disciplinas”. Os demais professores responderam: 

 
Fazemos adaptações para que o aluno fique mais preparado em 
função das provas. Existe atualização no que for necessário em 
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relação ao que observamos que está sendo pedido no ENADE. 
(Professor 2) 
 
Sim, é uma avaliação que preocupa o professor e a instituição e toda 
a estrutura do curso acaba sendo melhorada. Os professores tirando 
conceito máximo vão querer repetir o conceito. (Professor 3) 
 
Sim, muito. Observamos que quando o aluno chega ele tem 
consciência da nota do curso e para o curso esse é o seu ícone. 
(Professor 4) 
 
Sim, porque dá para eles uma consciência da integralidade do curso, 
que não podem pensar a parte de história descolada da parte 
pedagógica. (Professor 7) 
 
Contribui. Eu acho que o ENADE faz com que os professores e 
alunos tenham que constantemente se reinventar no sentido de 
trazer melhoria para o curso. (Professor 8) 
 

Alguns docentes destacaram que nenhuma ação é focada exclusivamente no 

ENADE e que o Exame é importante para se repensar o curso: 

 
O ENADE serve para repensar o contato com o aluno, o diálogo 
entre as disciplinas. A avaliação no serve somente para avaliar o 
aluno, mas também para avaliar o que o curso fez pelo aluno. 
(Professor 1) 
 
Na atualização da bibliografia também é verificada a bibliografia 
utilizada pelo ENADE, não como obrigação de alteração, mas para 
reflexão se cabe ou não fazer tal alteração. O curso vai se 
aprimorando também a partir dessas reflexões. (Professor 4) 
 
A contribuição maior é a de trazer novas técnicas, novas discussões, 
novas proposições de trabalho e isso não é necessariamente o 
ENADE que faz. A própria demanda da formação do professor exige 
e o ENADE é consequência. (Professor 5) 
 
Vejo que as Universidades têm uma grande preocupação com o 
ENADE, nem todos os professores têm essa preocupação. A 
diferença na educação não se faz através do ENADE. O aluno sabe 
que vai ser avaliado, então todos os alunos deveriam fazer a prova, 
porque se interessam a partir do momento em que são 
conscientizados. (Professor 6) 
 
Ele não funciona como pressão, ou seja, não fazemos nada 
pensando diretamente no ENADE, mas fazemos um trabalho em que 
acreditamos e o resultado tem sido positivo. (Professor 8) 
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 Essas afirmações são importantes para que se possa compreender que existe 

uma preocupação com o Exame por parte do corpo docente, entretanto, eles fazem 

questão de frisar que essa não é a maior preocupação.  

 Novamente remeto-me a Sobrinho (2003, p. 120) que lembra que avaliações 

de larga escala provocam reações por parte das instituições em busca de melhores 

classificações. 

 
Entretanto, um currículo não pode se restringir ao conhecimento 
como produto final; tampouco a aprendizagem se limita a resultados 
uniformes, sem a reconstrução pessoal e ativa dos seus significados; 
a avaliação não pode se reduzir a uma mensuração ou quantificação 
de produtos, categorizados como conhecimentos e habilidades e 
comparados para efeito de classificação das instituições. 
(SOBRINHO, 2003, p. 120) 
 

O autor destaca que a avaliação possui um papel político importante, que 

produz efeitos, tendo em vista estar vinculada às metas oficiais de educação, porém, 

é importante detectar se os efeitos produzidos estão diretamente relacionados “aos 

valores do conhecimento, da sólida formação intelectual, do espírito público e dos 

interesses mais amplos da sociedade” ou se visam exclusivamente os interesses 

privados “de organizações que se querem competitivas e para tanto têm que servir 

aos interesses do mercado”. 

 

 

 

ENADE e Formação Docente 

 

O modo como os professores formadores alinham a parte teórica de suas 

disciplinas com a prática de ensino é o reflexo da qualidade profissional de um curso 

de licenciatura. “Trata-se, pois, de analisar em que medida o conhecimento que os 

professores em formação estão a receber ou a construir é relevante para ser 

desenvolvido em contextos reais de ensino”. (GARCIA,1995, p. 107) 

A partir dessa perspectiva foi questionado aos docentes se a única avaliação 

de larga escala aplicada aos futuros professores traz alguma contribuição para os 

cursos de licenciatura, ou seja, qual a contribuição do ENADE para a formação de 

professores.  
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Alguns docentes citaram que reflexão do aluno acerca da realização do 

exame é uma das principais contribuições do Exame. Eles afirmaram: 

 
Na medida em que ele (aluno) pensa na sua formação profissional 
isso reverbera quando ele está na sala de aula [...]. Ele terá 
repertório suficiente para exercer uma boa prática. (Professor 1) 
 
O aluno sabendo que vai prestar um exame e nesse exame será 
avaliada a sua formação ele ficará mais preocupado. De certa forma 
influenciará diretamente no desenvolvimento dele. (Professor 3) 
 
Ele (aluno) sabe que precisa se dedicar porque será cobrado nessa 
avaliação e talvez isso fortaleça a necessidade dele enxergar que os 
dois campos precisam ser assimilados. (Professor 7) 
 
Contribui porque esse professor (aluno) terá na sua prática a 
preocupação com as políticas públicas de avaliação da educação 
básica. (Professor 8) 
 

Entretanto, é preciso lembrar o que Paulo Freire (2011, p. 39) deixou como 

herança do seu complexo conhecimento sobre os saberes docente 

 
A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o 
movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. 
[...] é fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz 
de educador assuma que o indispensável pensar certo não é 
presente dos deuses nem se acha nos guias de professores que 
iluminados intelectuais escrevem desde o centro do poder, mas, pelo 
contrário, o pensar certo que supera o ingênuo tem que ser 
produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o professor 
formador. 
 

Uma formação inicial que contribua de maneira efetiva para qualidade do 

trabalho pedagógico que ocorrerá na sala de aula pressupõe algumas preocupações 

que ultrapassam o fato de apenas tirarem uma boa nota no ENADE. Nesse sentido, 

é oportuno lembrar de Nóvoa (2009, p. 14), quando o autor destaca os grandes 

princípios e as medidas para assegurar a aprendizagem docente e o 

desenvolvimento profissional dos professores, quais sejam: 

 
articulação da formação inicial, indução e formação em serviço numa 
perspectiva de aprendizagem ao longo da vida; atenção aos 
primeiros anos de exercício profissional e à inserção dos jovens 
professores nas escolas; valorização do professor reflexivo e de uma 
formação de professores baseada na investigação; importância das 
culturas colaborativas, do trabalho em equipa, do acompanhamento, 
da supervisão e da avaliação dos professores; etc. 
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Por outro lado, foi citado também a atuação do próprio professor formador 

 
Estamos sempre trabalhando com conteúdos e bibliografias 
atualizadas. (Professor 4) 
 
Se o ENADE faz uma avaliação em cima das DCN’s e baseado nos 
PCN’s há uma relação estreita entre o que o professor precisa saber, 
o mínimo que se espera desse aluno no término de uma 
universidade. (Professor 6) 
 
Mostrar a necessidade de uma visão global dos conteúdos e a visão 
que não pode ser compartimentada das práticas pedagógicas para 
as específicas. (Professor 7) 
 
A única questão é verificar se o aluno está atualizado e se tem as 
competências necessárias. (Professor 2) 
 

 O Professor 8 citou que o conteúdo de uma disciplina – Prática de Ensino de 

História e Linguagens – foi amplamente abordado no ENADE, entretanto, a disciplina 

existe no curso antes da preocupação com ENADE. A preocupação era somente 

com a prática de ensino que o aluno desenvolverá em sala de aula. 

 Observa-se nas falas dos docentes que eles demonstram não tratar da 

formação dos alunos de fora para dentro, ou seja, não estabelecem que estejam a 

serviço do ENADE, ao contrário, declaram que extrapolam aquilo que é solicitado 

pelo Exame. 

 A percepção de que o ENADE possibilita ao egresso refletir sobre a sua 

prática, pensar naquilo que apreendeu ao longo da sua formação é importante e 

mesmo que o Exame tivesse o objetivo de avaliar a prática do futuro professor talvez 

o resultado fosse enviesado, pois conforme Tardif (2014, p. 263) 

 

Um professor raramente tem uma teoria ou uma concepção unitária 
de sua prática; ao contrário, os professores utilizam muitas teorias, 
concepções e técnicas, conforme a necessidade, mesmo que 
pareçam contraditórias para os pesquisadores universitários. Sua 
relação com os saberes não é de busca de coerência, mas de 
utilização integrada no trabalho, em função de vários objetivos que 
procuram atingir simultaneamente. 
 

 

Por outro lado, Freire (2011, p. 36-38) destaca em sua obra Pedagogia da 

Autonomia diversas exigências necessárias para se ensinar e essa compreensão o 
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egresso deve ter para que possa se utilizar de diversas teorias, concepções e 

técnicas. Para o autor ensinar exige: rigorosidade metódica; pesquisa; respeito aos 

saberes dos educandos; criticidade; estética e ética; corporificação das palavras pelo 

exemplo; risco, aceitação o novo e rejeição a qualquer forma de discriminação; 

reflexão crítica sobre a prática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O presente trabalho objetivou analisar as contribuições, os limites e os 

desafios postos aos professores de um curso de licenciatura em História, frente ao 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE – e como na visão dos 

professores esse Exame favorece qualitativamente o curso. 

 Para concluir esse trabalho retoma-se a questão de pesquisa que foi a de 

identificar, na ótica dos docentes, em que medida o ENADE interfere no plano de 

trabalho dos professores, oferecendo melhoria qualitativa para o curso. 

Em relação à participação dos professores, os teóricos estudados apontam 

que o professor exerce forte influência sobre os alunos, em qualquer nível de ensino, 

haja vista ser ele um formador de opinião, além de ser a pessoa, no universo diário 

acadêmico, que está em contato com o aluno na maior parte do tempo. 

Dessa forma, a contribuição do professor é fundamental em qualquer 

instância do processo de ensino e aprendizagem, incluindo os processos avaliativos, 

sejam eles internos ou externos. 

Observamos, por meio das respostas, que os docentes têm contribuído no 

sentido de conscientizar os estudantes da importância da avaliação, bem como, de 

sensibilizá-los para que façam a prova com seriedade, propiciando resultados mais 

próximos possíveis da realidade do curso e da instituição de ensino a que estão 

vinculados. 

 Entretanto, há uma fronteira entre a contribuição e os limites do professor, que 

é o desafio de não permitir que uma avaliação pública de larga escala passe a ser o 

principal parâmetro para as ações do curso, mesmo considerando e transmitindo aos 

alunos a importância desse modelo de Exame, que conceitua, classifica, ranqueia, e 

determina o nível de qualidade de um curso. 

 Embora os docentes tenham afirmado que não pensam o seu plano de 

trabalho com base no ENADE, mas consideram as diretrizes do Exame porque 

estão diretamente relacionadas às Diretrizes Curriculares do Curso e também às 

Diretrizes Curriculares para Formação de Professores, é nítida a forte influência que 

esse tipo de avaliação exerce sobre os professores e, consequentemente, sobre o 

curso. 
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 Nesse contexto, conclui-se que o ENADE interfere no desenvolvimento do 

curso, tendo em vista que os professores consideram as Diretrizes do Exame, 

inclusive em relação à bibliografia adotada e, em alguns casos, elaboram o seu 

plano de aula com base nesse modelo de avaliação. 

 Tal interferência pode ser positiva na medida em que os professores 

conhecem a sua finalidade e verificam os relatórios (que descrevem minuciosamente 

os resultados) de maneira analítica e não simplesmente buscando um conceito de 

destaque para o curso, desconstruindo a sua trajetória e ignorando os seus objetivos 

gerais e específicos. 

 Fazendo uma analogia com o titulo deste trabalho é possível concluir, a partir 

dos resultados apresentados, que a contribuição mais aprofundada dos docentes 

está diretamente relacionada à sensibilização dos estudantes para a importância do 

Exame e também à organização de avaliações internas para aferir o rendimento dos 

estudantes habilitados para o ENADE e pensar medidas saneadoras. Os limites dos 

professores, que também estão diretamente relacionados ao grande desafio, é o de 

fazer com que esse modelo de avaliação propicie o repensar constante do curso 

pelo próprio curso, pela formação de um profissional autônomo e competente e não 

pela busca de conceitos que favoreçam o marketing institucional. 

 Tanto a análise documental quanto as entrevistas trouxeram um maior 

amadurecimento e outras questões foram suscitadas, dentre elas, a regionalidade. 

Como é possível que uma mesma métrica seja aplicada para estudantes de cursos 

de um país tão abrangente, com culturas e realidades tão distintas? 

Em se tratando de curso de Licenciatura, a lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional trata do respeito à regionalidade e à diversidade, entretanto, o 

único instrumento que avalia o futuro professor não considera as características 

regionais em seu modelo de avaliação, tão pouco estabelece uma relação direta 

com as questões práticas. Parece óbvio questionar se, diante disso, os resultados do 

ENADE expressam realmente a realidade dos cursos avaliados.  
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ANEXO - ENTREVISTAS 
 
 
 
Quadro 1. Resposta dos docentes à questão: 
Você conhece o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 
SINAES? 
Docentes registrados de 1 a 8, conforme ordem alfabética dos nomes 
 

Prof. 1** Parcialmente 

Prof. 2* 
Sim, porque já trabalhei com Avaliação Institucional, no primeiro projeto da 
instituição 

Prof. 3** Conheço, não em todos os aspectos 

Prof. 4* Sim, conheço 

Prof. 5** 
Sim, quando participei do PNLD fizeram uma apresentação de todo o projeto e a 
partir daí eu fiz alguns acompanhamentos e tenho alguns amigos que trabalham 
nessa área. 

Prof. 6* Sim, porque coordenei curso de graduação 

Prof. 7** Como funciona não, apenas respondo a avaliação institucional. 

Prof. 8** Sim,, parcialmente 
*Leciona disciplinas pedagógicas 
** Leciona disciplinas específicas da área de História 
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Quadro 2. Resposta dos docentes à questão: 
Como você enxerga as Diretrizes propostas pelo ENADE nas suas práticas 
pedagógicas? Exemplifique. 
Docentes registrados de 1 a 8, conforme ordem alfabética dos nomes 
 

Prof. 1** 

Elas não afetam a programação das minhas disciplinas, nem dos meus cursos. 
Quando isso se torna uma lacuna na formação do aluno, quando, por exemplo, o 
ENADE começa a cobrar dos alunos uma formação que eventualmente o curso 
não oferece você deve repensa a disciplina e o curso, mas isso não acontece 
nesse curso. As disciplinas foram pensadas como disciplinas que cumprissem 
função pedagógica e acadêmica. Em nenhum momento essas disciplinas e 
conteúdos foram considerados como defasados em relação ao ENADE. Temos 
disciplinas que foram pensadas seguindo os mesmos princípios que o MEC 
seguiu. Formar um aluno que tenha estofo acadêmico e também conhecimento 
pedagógico. 

Prof. 2* 
Porque de certa forma percebemos que o que fazemos está sendo contemplado, 
então fazemos algum ajuste, reorganizamos. Não engessamos ou ficamos presos 
àquilo, não fazemos em função do ENADE, mas o consideramos. 

Prof. 3** 
Acho que todo exame é importante. Não foco o meu curso diretamente para o 
ENADE. Tudo o que cai no ENADE está contemplado no meu curso. Quando você 
pensa num curso mais amplo o aluno acaba sendo preparado para esse Exame. 

Prof. 4* 

Elas são ótimas, porque como o curso foi montado com base nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica e nas DCN’s do curso de História e as 
Diretrizes do ENADE estão diretamente relacionadas a essas diretrizes, ao fazer a 
relação entre os três documentos pedagogicamente você não tem problemas em 
enfrentar esse Exame. 

Prof. 5** 
Utilizo, não porque são diretrizes do ENADE, utilizo aquilo que considero ser 
importante e não faço recorte por ser do ENADE, mas porque acredito que uma 
parte significativa delas são realmente prioritária. 

1 

Leciono Prática de Ensino e coloco muitas questões de sala de aula, tento fazer 
com que eles enxerguem o chão da sala de aula. Trago uma transformação da 
teoria para a prática. Dentro do contexto as Diretrizes trazem algumas situações 
problema para o aluno, fazendo com que o aluno entenda que não aprendeu 
aquilo na Universidade. Em cima disso, faço o meu plano, mas nem todos os 
docentes têm essa visão. 

Prof. 7** 

Basicamente tudo o que eles pedem está no meu programa de curso. Não tenho 
preocupação porque todas as vezes que eu peguei o programa deles era o que eu 
já trabalhava. Eu trabalho Colônia até final do Império e pego praticamente tudo 
com o que eles pedem. Eu já trabalhava isso antes do ENADE. 

Prof. 8** 
Não levo em consideração as Diretrizes do ENADE, porque o curso está 
organizado de forma além do que propõem essas Diretrizes. 

*Leciona disciplinas pedagógicas 
** Leciona disciplinas específicas da área de História 
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Quadro 3. Resposta dos docentes à questão: 
A partir dos resultados do ENADE você modificou a sua prática pedagógica? 
De que maneira? 
Docentes registrados de 1 a 8, conforme ordem alfabética dos nomes 
 

Prof. 1** 

Não, em momento algum eu reconstruí pelo resultado do ENADE. Quando não 
tínhamos notas tão altas os cursos passaram a pensar a partir de algumas 
prerrogativas, não para atender diretamente ao ENADE, mas para atender às 
DCN’s. Não é um exercício de ego, eu vou dar o curso do jeito que eu quero e sim 
do jeito que eu quero e do jeito que o aluno precisa e eventualmente do jeito que 
eu quero. Aquilo que o aluno precisa para uma formação decente, para uma 
formação pedagógica decente. 

Prof. 2* 
Acho que sempre reconstruímos quando há necessidade na questão de algum 
autor ou bibliografia que contemple. 

Prof. 3** Acompanho as provas e se for necessário faço alguma alteração. 

Prof. 4* 

Já tínhamos uma boa prática e aperfeiçoamos, focando cada vez mais na inter, na 
trans e na muldisciplinaridade e aperfeiçoando as práticas pedagógicas. Dessa 
forma você consegue visualizar o curso do início ao fim. Quando você chega no 5º 
e no 6º período você consegue enxergar como foi estruturado todo o curso. 

Prof. 5** 
Não, modifico sempre as minhas práticas em função das mudanças que observo 
nas turmas. Para mim o ENADE é consequência, uma boa prova é fruto de uma 
boa formação. 

Prof. 6* 

Sim, conforme dito acima, tento conhecer a prova do ENADE, vejo quais são as 
questões que entram dentro da teoria/pratica e a partir disso eu tento trabalhar 
com um olhar diferenciado para transformar em reflexões as teorias. Não adianta 
eu falar para o aluno o que é construtivismo, trabalhar a teoria, se eu também não 
trouxer o que é a realidade na sala de aula. Procuro trazer os autores que o 
ENADE trabalha. 

Prof. 7** 

Não considerei necessário pelo retorno que tive dos alunos, porque todos os 
alunos que fizeram ENADE alegam que tiraram de letra porque tudo foi abordado. 
Os textos estudados são aqueles que caem então eu não vi uma necessidade de 
adequação. Obviamente que se vier um retorno nem tão legal posso pensar em 
alteração. 

Prof. 8** 

Eu tive uma preocupação em relação aos conteúdos pedagógicos serem melhores 
trabalhados nas disciplinas específicas, não deixando apenas para as disciplinas 
de prática as discussões sobre docência, mas realizá-las também nas específicas. 
Com a mudança na matriz curricular o colegiado tratará dessa questão 
novamente, porque foram excluídas algumas disciplinas pedagógicas e mais do 
que nunca cada professor deverá abordar a questão pedagógica na sua prática. É 
consenso entre os professores que o curso de história não faça  distinção entre 
pesquisa e ensino, não existe um sem o outro e é nisso que se resume o sucesso 
do curso. O corpo docente não desvaloriza a licenciatura e ao mesmo tempo não 
abre mão da pesquisa, para que o aluno observe que para elaborar uma aula ele 
deve desenvolver um processo de pesquisa. 

*Leciona disciplinas pedagógicas 
** Leciona disciplinas específicas da área de História 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 

 

 

 

Quadro 4. Resposta dos docentes à questão: 
Você utiliza instrumentos avaliativos que se assemelham aos do ENADE? 
Docentes registrados de 1 a 8, conforme ordem alfabética dos nomes 
 

Prof. 1** 

Eu não uso questão de múltipla escolha, trabalho somente com dissertativas. A 
forma como as minhas questões são elaboradas tem a mesma lógica que as do 
ENADE. As leituras que o aluno é obrigado a fazer para as disciplinas, são 
semelhantes àquelas que são cobradas por concurso, pelo ENADE, por 
Universidades públicas, que abordam aquilo que é novo – atualização 
bibliográfica – mas também traz as bibliografias mais tradicionais. As questões 
dissertativas dialogam tanto com autores, quanto com a estrutura das questões 
do ENADE. 

Prof. 2* 
Sim, faço avaliações no modelo ENADE para que os alunos estejam habituados 
a lidar com aqueles tipos de questões. As questões entram na avaliação 
continuada. Na avaliação Regimental mesclamos dissertativas e optativas. 

Prof. 3** 

Sim, a questão dos testes, por exemplo, eu não utilizava e vou começar a fazer 
agora nesse formato. As provas do ENADE têm uma característica e 
começamos a pensar nisso. Colocamos texto que eles analisam para responder 
alguma questão. 

Prof. 4* 
Sim, tanto nas avaliações regimentais, quanto na continuada as questões estão 
no modelo do ENADE. 

Prof. 5** 
A dissertativa sim, mas a múltipla escolha não. Porque eu não acho que uma 
avaliação de múltipla escolha seja válida para o ensino superior. Posso fazer 
como teste, como simulado, mas não como avaliação da disciplina. 

Prof. 6* 

Procuro trazer autores e conteúdos do ENADE e nos dias de prova coloco 
sempre questões do ENADE. Além disso, as questões que elaboro são bem 
próximas ao modelo ENADE, trago situações problema para que eles resolvam. 
Tanto questões objetivas, como subjetivas trago para o ENADE. 

Prof. 7** 
Sim, na avaliação continuada uma parte delas eu faço teste modelo do ENADE, 
faço escrever muito porque no ENADE tem a dissertativa e por conta disso o 
retorno tem sido bem legal. 

Prof. 8** 

Não levamos o ENADE em consideração ao elaborar as questões, mas posso 
afirmar com 95% de certeza que em algo em torno de 70% das questões 
elaboradas pelos professores estão próximas das questões dissertativas que o 
ENADE propõe. O curso sempre desenvolveu questões que se assemelham às 
do ENADE, mesmo antes da implementação desse modelo de avaliação. Para 
os alunos responderem duas perguntas, geralmente são utilizadas 
aproximadamente duas folhas e meia para a resposta. Observa-se que 
deixamos para os simulados as provas de múltipla escolha, porque a nossa 
preocupação é com a qualidade de leitura e de reflexão que o aluno foi capaz de 
desenvolver e como ele entendeu os autores estudados. Na minha interpretação 
esse processo também possibilita ao aluno responder questões de múltipla 
escolha. 

*Leciona disciplinas pedagógicas 
** Leciona disciplinas específicas da área de História 
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Quadro 5. Resposta dos docentes à questão: 
Qual foi a sua participação nas ações relacionadas aos ENADEs 2011 e 2014? 
Docentes registrados de 1 a 8, conforme ordem alfabética dos nomes 
 

Prof. 1** 

Com exceção da própria prática pedagógica, o grande esforço em que eu me 
envolvi foi na questão de levar os alunos a fazerem a prova do ENADE e aí tem 
certa dose de conscientização, mas mais do que isso mostrar a importância 
disso na vida profissional, para a própria instituição, ou seja, para o curso, qual é 
o curso que ele fez, onde ele está no cenário do curso de história das 
Universidades privadas. Se não é a melhor forma, é uma forma, ele se 
materializa no ENADE. Essa avaliação externa tem, com todos os defeitos, as 
vantagens para pensarmos o curso. Empenho e envolvimento do aluno. No 
último ano fizemos um simulado com os alunos que iam prestar o Exame. 

Prof. 2* Não participei 

Prof. 3** 

Fizemos um trabalho de conscientização. Acompanhamos a turma sugerindo e 
mostrando a importância do ENADE porque a instituição também é avaliada e é 
importante para o aluno ter o diploma de uma instituição bem avaliada. 
Instruímos também sobre aquilo que pode ser dado na prova do ENADE. Pelo 
histórico do ENADE já imaginamos que tipo de questão ele pode perguntar. 

Prof. 4* 2014 – Participação na organização dos Seminários e dos Simulados 

Prof. 5** 

2014 – Fizemos simulado e mapeamento. Participei juntamente com os demais 
professores. Aplicamos simulados, discutimos as provas com eles, fizemos uma 
discussão sobre as características de uma prova de múltipla escolha, como 
responder a uma prova de múltipla escolha. Acredito que tenhamos um bom 
resultado, a expectativa é que seja positivo pelo trabalho executado. 

Prof. 6* 2014 –Correção das provas do ENADE, questões dissertativas. 

Prof. 7** 

Conscientização de que eles têm que ler os textos, acompanhar as aulas, 
responder, se inteirar do que vai cair para não chegar de paraquedas. Explicar 
qual é a importância, porque muita gente não sabe o que é. Mostrar que não é 
igual ao ENEM, que o grau de exigência é outro e irão carregar no currículo. 

Prof. 8** 

2011 – Eu não participei 
2014 – Fiquei responsável juntamente com outros professores por explicar aos 
alunos a estrutura da avaliação e como seria o simulado. Foi uma experiência 
difícil porque os alunos têm muita resistência em relação ao questionário 
socioeconômico e explicar que o ENADE não é o momento para fazer 
reinvindicações. 

*Leciona disciplinas pedagógicas 
** Leciona disciplinas específicas da área de História 
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Quadro 6. Resposta dos docentes à questão: 
A que e a quem você atribui os resultados apresentados no ENADE 2011? 
Docentes registrados de 1 a 8, conforme ordem alfabética dos nomes 
 

Prof. 1** 

Aos alunos e ao corpo docente. Lógico que envolve a ação da coordenação. Foi 
discutida com os colegas a funcionalidade de cada disciplina, de cada conteúdo 
discutido durante o semestre. As disciplinas foram pensadas de forma que o 
aluno percebesse a sua construção. Os professores tiveram o mesmo discurso 
procedimental. Os alunos apontam se tiveram dificuldade inerente a cada 
semestre. Na medida em que o aluno vai avançando no curso as atividades 
(visita, leituras) se tornam mais complexas. Tudo isso é pensado entre os 
colegas do Colegiado. 

Prof. 2* À visão do professor no encaminhamento de soluções 

Prof. 3** 

Temos bons professores, então em primeiro lugar ao corpo docente. Segundo 
lugar eu acho que a instituição respondeu favoravelmente com a biblioteca. Eu 
estava muito preocupado porque era uma turma boa e era uma turma que tinha 
muitos alunos em regime de dependência, por isso a preocupação, mas eles 
acabaram colaborando para o conceito expressivo. 

Prof. 4* 
Ao trabalho eficiente do corpo docente, compromissado, de responsabilidade, de 
seriedade. E também aos alunos por terem realizado o Exame com seriedade. 

Prof. 5** 
Não estava na instituição, mas posso dizer que de fato existe um trabalho muito 
sério do corpo de professores e da coordenação, tanto que é muito bom 
trabalhar com esse grupo, que é muito forte e centrado, focado nessa formação. 

Prof. 6* Não estava aqui 

Prof. 7** 
Ao corpo docente, acima de tudo, porque fazemos um trabalho imenso e é 
gritante a evolução dos alunos. 

Prof. 8** 

Eu acho que primeiramente o elemento já citado, do currículo oculto que o curso 
mantem, da importância dada à pesquisa, a manutenção de um corpo docente 
envolvido, homogêneo no sentido de que todos falam a mesma língua e têm os 
mesmos objetivos e a manutenção dos professores com as mesmas disciplinas. 
Isso dá um salto de qualidade naquilo que o aluno aprende, difícil de mensurar. 
Desde 2011 temos apenas uma docente que destoa dos demais e tivemos 
apenas um professor que entrou e saiu. 

*Leciona disciplinas pedagógicas 
** Leciona disciplinas específicas da área de História 
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Quadro 7. Resposta dos docentes à questão: 
Para você, o ENADE contribui para os avanços e inovações no curso? Como? 
Docentes registrados de 1 a 8, conforme ordem alfabética dos nomes 
 

Prof. 1** 

Sim, por menos que eu goste por ser uma avaliação que tem problemas é uma 
avaliação. Fomos bem, mas se não tivéssemos ido teríamos de repensar o 
curso. Estaremos sempre na média dos cursos do Brasil e o ENADE serve para 
repensar o contato com o aluno, o diálogo entre as disciplinas. A avalição não 
serve somente para avaliar o aluno, mas também para avaliar o que o curso fez 
pelo aluno. 

Prof. 2* 

Acredito que o aluno tenha que ficar atento às formas das perguntas que estão 
sendo feitas e saber fazer a aplicação da teoria à prática. Fazemos adaptações 
para que o aluno fique mais preparado em função das provas. Existe atualização 
no que for necessário em relação ao que observamos que está sendo pedido no 
ENADE. 

Prof. 3** 

Sim, é uma avaliação que preocupa o professor e a instituição e toda a estrutura 
do curso acaba sendo melhorada. Os professores tirando conceito máximo vão 
querer repetir o conceito. Atualmente o curso está com um programa muito 
aprofundado, pensando em alguns autores com os quais eu não trabalhei e 
agora estou trabalhando. 

Prof. 4* 

Sim, muito. Observamos que quando o aluno chega ele tem consciência da nota 
do curso e para o curso esse é o seu ícone. Na atualização da bibliografia 
também é verificada a bibliografia utilizada pelo ENADE, não como obrigação de 
alteração, mas para reflexão se cabe ou não fazer tal alteração. O curso vai se 
aprimorando também a partir dessas reflexões. 

Prof. 5** 

O ENADE especificamente não, mas acho que na realidade a contribuição maior 
é a de trazer novas técnicas, novas discussões, novas proposições de trabalho e 
isso não é necessariamente o ENADE que faz. A própria demanda da formação 
do professor exige e o ENADE é a consequência. 

Prof. 6* 

Vejo que as Universidades têm uma grande preocupação com o ENADE, nem 
todos os professores têm essa preocupação. A diferença na educação não se 
faz através do ENADE. O aluno sabe que vai ser avaliado, então todos os alunos 
deveriam fazer a prova, porque se interessam a partir do momento em que são 
conscientizados. 

Prof. 7** 

Sim, porque dá para eles uma consciência da integralidade do curso, que não 
podem pensar a parte de história descolada da parte pedagógica. Isso é 
importante, eles têm que entender que as disciplinas pedagógicas estão ali por 
alguma razão. Essa consciência vem sendo tomada e notei menos preconceito 
da parte deles nos últimos 3 anos das disciplinas pedagógicas Essa consciência 
vem muito do ENADE, da percepção de alavancar o curso. 

Prof. 8** 

Contribui. Eu acho que o ENADE faz com que os professores e alunos tenham 
que constantemente se reinventar no sentido de trazer melhoria para o curso. 
Ele não funciona como pressão, ou seja, não fazemos nada pensando 
diretamente no ENADE, mas fazemos um trabalho em que acreditamos e o 
resultado tem sido positivo. 

*Leciona disciplinas pedagógicas 
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Quadro 8. Resposta dos docentes à questão: 
Qual é a contribuição do ENADE para a formação de professores? 
Docentes registrados de 1 a 8, conforme ordem alfabética dos nomes 
 

Prof. 1** 

No aspecto da reflexão que o aluno tem sobre a sua própria formação. Esse 
exercício de reflexão sobre a própria formação profissional. Na medida em que ele 
pensa na sua formação profissional isso reverbera quando ele está na sala de 
aula, isso de certa forma o habilita para ter determinados domínios. Ele terá 
repertório suficiente para exercer uma boa prática. 

Prof. 2* 
A única questão é verificar se o aluno está atualizado e se tem as competências 
necessárias de informações, porque a prática ele terá no dia a dia. 

Prof. 3** 

Qualquer avaliação que o aluno passe é muito importante. O aluno sabendo que 
vai prestar um exame e nesse exame será avaliada a sua formação ele ficará 
mais preocupado. De certa forma influenciará diretamente no desenvolvimento 
dele. Se os professores mostram a importância desse Exame e se ele acostuma a 
ser avaliado, nesse aspecto é muito bom. 

Prof. 4* 
Sim, porque estamos sempre trabalhando com conteúdos e bibliografias 
atualizadas. 

Prof. 5** 
Não contribui, mas poderia contribuir principalmente dando ao MEC um 
instrumental para fazer avaliação e divisão de FIES, Prouni, inclusive pensar em 
fechamento de cursos que não tem seriedade. 

Prof. 6* 
Se o ENADE faz uma avaliação em cima das DCN’s e baseado nos PCN’s há 
uma relação estreita entre o que o professor precisa saber, o mínimo que se 
espera desse aluno no término de uma universidade. 

Prof. 7** 

Mostrar a necessidade de uma visão global dos conteúdos e a visão que não 
pode ser compartimentada das práticas pedagógicas para as específicas. Ele 
sabe que precisa se dedicar porque será cobrado nessa avaliação e talvez isso 
fortaleça a necessidade dele enxergar que os dois campos precisam ser 
assimilados. 

Prof. 8** 

Contribui porque esse professor terá na sua prática a preocupação com as 
políticas públicas de avaliação da educação básica. O aluno dele vai ser formado 
levando em consideração que será cobrado no ENEM, então é importante que ele 
passe por esse processo durante a sua formação. O ENADE destacou para nós 
uma disciplina, que nós sabíamos da importância dela no curso, que era a prática 
de ensino de história e linguagens. Diversas perguntas do ENADE tinham ligação 
direta com essa disciplina e essa disciplina existe muito antes de nos 
preocuparmos com o ENADE, a preocupação era unicamente com a atuação do 
professor em sala. 
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