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RESUMO 

 

O presente artigo é resultado preliminar do subprojeto: Percurso formativo de cotistas e não 

cotistas e as políticas de permanência na Universidade, como parte do Projeto: Observatório 

da Educação da CAPES (OBEDUC – UFBA). Visa identificar a participação dos alunos de 

Pedagogia da UFBA no ENADE (Exame Nacional do Ensino Superior). Aborda as 

concepções de políticas de avaliação e desempenho dos alunos, a partir de uma comparação 

entre o Provão e o ENADE. Foi feito um levantamento dos cursos por ciclos no ENADE, 

apresentando o movimento de entrada e saída de alguns cursos, tabelas com os três ciclos e a 

relação com os cursos da UFBA. Por fim, a partir de dados do próprio Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  (INEP) e das informações colhidas em 

entrevista prestada por pessoal técnico administrativo do Colegiado de Pedagogia da UFBA, 

apresentamos uma breve análise do curso de Pedagogia da UFBA no ENADE. As primeiras 

inferências sobre a relação do ENADE e o curso de Pedagogia e da importância que o mesmo 

tem para a avaliação do curso e do impacto que causa na vida do estudante, ele ainda não é 

reconhecido nem interna ou externamente. Outra inferência são as queixas de estudantes que 

já fizeram o ENADE quanto à forma da elaboração do exame, como questões repetitivas, 

entre outras queixas.  
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INTRODUÇÃO 

 

Até o final dos anos 90 havia uma centralidade de classe social e o Ensino Superior, 

com tendência à participação de pessoas com poder aquisitivo maior e oriundas de famílias de 

maior prestígio social. Assim, a Educação Superior sempre esteve marcada pela concentração 

e presença de uma seletividade da elite brasileira, tanto econômica quanto educacional. Nesse 

mesmo momento o ensino superior fora tomado pela onda da doutrina do neoliberalismo, 
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levando Estados e Nações a reduzirem os gastos dos serviços públicos, incluindo a educação 

superior, justificando o enorme tamanho do Estado Liberal, advogando, assim, sua redução, 

em que pese a diversidade de contextos e modelos de estado adotados nos países centrais e 

periféricos. Em que pese as reivindicações por expansão do Ensino Superior, este foi alvo de 

críticas e de estratégias da sua privatização, repassando para o mercado uma das funções do 

estado-nação. 

Não sem protestos, reivindicações e tentativas de mudanças, a sociedade foi sendo 

conduzida a cristalizar esse modelo seletivo, inclusive sendo estendido a outros níveis de 

ensino, chegando o Brasil ao século XXI, com baixos níveis de escolaridade na Educação 

Básica e no Ensino Superior, sendo colocado dentre os países da América Latina como um 

dos menores níveis de participação da maioria da população como um todo, incluindo aí 

pobres, negros, indígenas e oriundos das classes trabalhadoras com menor poder aquisitivo e 

de menor prestígio social. Somente na última década as políticas de educação superior foram 

anunciadas pensando não somente na melhoria da oferta bem como na inclusão das 

populações historicamente excluídas, como os negros e índios e, mais recentemente, os 

quilombolas. Havia um clamor por democratização da educação superior, afirmado pelos 

movimentos sociais e de estudantes nos anos 60, que culminou com a Reforma Universitária 

da Lei 5.540/68.   

A democratização da Educação Superior somente passou a ser objeto de debate da 

sociedade no início dos anos 90 e teve na implantação e aprovação nos Conselhos 

Universitários das políticas de Ações Afirmativas a partir do ano 2000, e na UFBA tendo 

aprovado essa política em 2004. As Ações Afirmativas, além de ampliar o acesso de parte da 

população historicamente excluída desse nível de ensino, a política de cotas ou as cotas, como 

ficaram conhecidas, expressam vitórias da população e dos movimentos negros e indígenas. 

Pimentel (2012) ressalta que, apesar da UFBA ter aprovado as cotas e criado uma Pró-

Reitoria de Ações Afirmativas, há um significativo choque entre estudantes que ingressaram 

pelas cotas e a cultura universitária cristalizada durante séculos de exclusão das classes mais 

pobres da população. Para este autor, é preciso criar uma nova pedagogia, para permitir ao 

estudante não tomar a cultura institucionalizada como algo fixo e imutável, mas estabelecer 

um diálogo, permitindo que ele traga aspectos da sua experiência de vida para o interior da 

instituição e não seja convertido pela cultura estabelecida e dita superior.  

A partir da entrada de estudantes oriundos da escola pública e pertencentes a grupos 

étnico-raciais, havia o temor da perda da qualidade do desempenho do ensino superior 

reclamado veemente pela classe média, que sempre foi predominante nas universidades 
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públicas no Brasil. O objetivo desse artigo é identificar a participação dos alunos da 

Licenciatura em Pedagogia da UFBA cotistas e não cotistas nos exames do ENADE e analisar 

seus resultados, de modo preliminar, por meio das seções, a seguir: 1. Políticas para aferir a 

qualidade da Educação Superior – o Provão e o ENADE; 2. A participação dos estudantes da 

UFBA no ENADE; 3. A participação dos estudantes de Pedagogia da UFBA no ENADE; 

Considerações finais. 

 

1. POLÍTICAS PARA AFERIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Ainda que inicialmente boicotado pelos estudantes em muitas universidades e cursos 

universitários o Provão, no inicio dos anos 90, tornou-se parte, da cultura da educação 

superior no Brasil, apesar de seu crescimento de 3 áreas iniciais testadas, para 26 áreas de 

conhecimento envolvidas em 2003, o Exame Nacional de Curso – ENC - Provão amargou 

uma rejeição velada como proposta de avaliação da educação superior. O Provão causou 

polêmica e foi duramente criticado por muitos membros da comunidade acadêmica e por 

especialistas em avaliação. De acordo com a literatura produzida sobre o Provão, é comum e 

consenso concluir que o Provão nasce nos anos 90 no contexto da influência da política 

neoliberal com grande influência no Brasil nesse momento. Ressalta-se a característica dessa 

política de avaliação no Brasil ainda que seja fruto de influencias do mundo globalizado, esse 

tipo de exame de larga escala, somente no Brasil foi adotada como política obrigatoriedade e 

com esse caráter nacional, apesar de não dar conta de envolver aspectos do ensino e da 

educação diante da dimensão e complexidade que é avaliar a educação Superior. 

Verhine e Dantas (2005) fazem uma análise dos dois exames, o Exame Nacional de 

Curso – ENC, conhecido como Provão e o atual Exame Nacional de Avaliação do 

Desempenho de Estudantes - ENADE, a partir de críticas feitas ao longo da aplicação e 

implantação do Provão e da capacidade do ENADE em superá-las.  São seis os pontos críticos 

do Provão apontados no estudo: 

1- Faltou articulação do provão com os demais componentes da Avaliação da Educação 

Superior que por sua característica de criação não chegou a ser implementada e, portanto, não 

expressou uma visão geral da qualidade da educação das instituições avaliadas; 

2- O Provão foi imposto de fora pra dentro da comunidade acadêmica, sem a participação das 

instâncias que seriam avaliadas; 

3- O Provão enfatizou competências finais específicas de cada área de conhecimento, 

deixando de lado aspectos fundamentais relacionados ao processo de ensino aprendizagem, 
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para a formação do alunado com compromisso profissional, ético e socialmente engajado. O 

Provão se concentrou apenas no desempenho do aluno, desconhecendo o valor agregado ao 

curso no decorrer do tempo e por essa via definiu e avaliou os cursos; 

4 - O provão não se mantém como indicador de qualidade, uma vez que não equalizou os seus 

instrumentos fornecendo resultados instáveis e de pouca credibilidade; 

5 - O Provão concentrou seus esforços nos aspectos regulatórios da política. Desta forma, 

confundindo os conceitos de avaliação e regulação; 

6 - A resistência ao Provão levou ao descredenciamento de vários cursos, inclusive o curso de 

Direito da UFBA, motivados pela não aceitação desse tipo de prova.  

As análises apontam para uma similaridade entre os dois exames, reconhecem que há 

um avanço conceitual do segundo sobre o primeiro não sendo capaz de apontar as melhorias 

técnicas identificadas no ENADE a não ser a abordagem conceitual. Os autores concluem que 

o novo exame, instituído em 2004 não conseguiu resolver até o momento os problemas 

identificados no modelo anterior embora o ENADE no seu conjunto geral contenha avanços 

que se implementados podem significar mudanças na utilização dos resultados desse exame 

para ajudar as políticas para a melhoria da qualidade da Educação Superior.  

 O que é o ENADE? A avaliação universal criada pela lei 10.861/2004 que formalmente 

substitui a anterior, o Provão. Sendo universal, o não comparecimento do aluno o 

impossibilita a receber o diploma. Um dos objetivos do ENADE é contribuir com 

informações significativas que colaborem na definição de novas políticas ajudando dessa 

forma na constituição e implementação de políticas na Educação Superior. 

Reconhecendo que há avanços no atual modelo, uma das críticas ao ENADE é o 

descomprometimento do aluno, a falta de motivação, causada pela duração da prova, que é de 

quatro horas. Além disso, apresenta poucos benefícios para os alunos, sem contar o alto peso 

na avaliação da instituição como quadro geral dos docentes, qualificação, bibliotecas, etc. 

Apesar da advertência do INEP sobre a necessidade da conscientização dos alunos sobre 

a sua participação no ENADE e da necessidade da Universidade discutir durante toda a 

formação do discente a importância da sua participação qualificada no exame, ainda não há 

sinais dessa prática instituída nas universidades. São poucos os eventos que tratam do 

ENADE como deveriam. 

O ENADE sozinho é composto por 60% do conceito de qualidade da universidade. De 

acordo com a Portaria nº 821, de 25 de agosto de 2009, do MEC, o CPC é composto por 40% 

por insumos - incluindo aí o corpo docente e a infraestrutura - e o restante pelo ENADE, 

sendo 15% o desempenho dos alunos concluintes, 15% do desempenho dos alunos 
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ingressantes e 30% o Indicador de Diferença entre os desempenhos Observado e Esperado 

(IDD), que mostra o quanto o aluno aprendeu. Isso expressa o peso atribuído ao exame, da 

importância e o lugar que ocupa na avaliação geral da universidade, sendo, a nosso ver, 

procedente as advertências do INEP, órgão responsável pela realização do ENADE.   

A mobilização para a participação no exame deve ser iniciada já no ingresso do estudante 

na instituição e toda a comunidade acadêmica deve tomar conhecimento e promover discussões 

sobre seus resultados. Em que pese existência de falhas apontadas, é do ENADE que resulta 

grande parte do Conceito Preliminar de Curso (CPC). Essa nota é decisiva para a obtenção do 

Índice Geral de Curso (IGC), avaliado pela Instituição como principal indicador de qualidade no 

Ensino Superior, não somente por isso a universidade deve dar ênfase à conscientização dos 

alunos e da comunidade sobre a importância da participação no exame. A Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia (UFRB) apresenta uma importante evolução nos resultados do exame. 

Em 2007, o IGC da instituição baiana era 2; quatro anos depois, o relatório do INEP apontava 4. 

 

2. A PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES DA UFBA NO ENADE 

 

O Manual do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), afirma que 

este é um dos pilares da avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), criado pela Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004. O SINAES é composto, ainda, 

pelos processos de Avaliação de Cursos de Graduação e de Avaliação Institucional que, junto 

com o ENADE, formam um ‘tripé’ avaliativo que permite conhecer em profundidade o modo 

de funcionamento e a qualidade dos cursos e instituições de educação superior (IES) de todo o 

Brasil.  

Neste ano de 2014 o ENADE completa 10 anos de implantação. Está dividido em três 

ciclos, sendo que o primeiro foi avaliado nos anos de 2004, 2007, 2010, 2013 e será avaliado 

pela quarta vez em novembro de 2014. O segundo ciclo foi avaliado nos anos de 2005, 2008 e 

2011, totalizando três avaliações e o terceiro ciclo nos anos de 2006, 2009 e 2012 também 

com três avaliações. Segundo Verhine e Dantas (2005), o ciclo de avaliação institucional dura 

três anos, embora os resultados de algumas dimensões devam ser reportados anualmente. No 

fechamento de cada ciclo, a instituição recebe um parecer com recomendações da CONAES. 

Os cursos que compõem o primeiro ciclo são os de Agronomia, Educação Física, 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, 

Odontologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional e Zootecnia. Em 2007, ocorre a entrada do 

curso de Biomedicina, Tecnologia em Agroindústria e Tecnologia em Radiologia neste grupo. 
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Porém, em 2010 nota-se a saída dos cursos de Tecnologia em Agroindústria e Tecnologia em 

Radiologia das portarias de diretrizes por áreas para as portarias de diretrizes dos cursos 

superiores de tecnologia. Nas portarias trienais deste ciclo e nas portarias dos outros ciclos 

pesquisados não há justificativa para a retirada desses e de outros cursos da avaliação do ENADE.  

Ainda sobre o ano de 2010, verifica-se que o estudante de Educação Física passa a ser 

avaliado como graduando ou bacharel, pois anteriormente, além de ser avaliado sobre a 

formação geral, o estudante do curso também era avaliado em outro momento da prova sobre 

sua formação específica para licenciatura e bacharelado.   

Dos cursos citados acima, não fazem parte de cursos oferecidos pela UFBA – Campus 

Salvador: Agronomia; Terapia Ocupacional; Biomedicina; Tecnologia em Radiologia e 

Tecnologia em Agroindústria. 

Os cursos que compõem o segundo ciclo são os de Arquitetura e Urbanismo, Biologia, 

Ciências Sociais, Computação, Engenharias (grupos I – VIII), Filosofia, Física, Geografia, 

História, Letras, Matemática, Pedagogia e Química. Em 2008 e em 2011 não houve alteração 

neste ciclo, sendo que todos estes cursos são oferecidos pela UFBA - Campus Salvador.  

Compõe o terceiro ciclo os cursos de Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, 

Biomedicina, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Design, 

Direito, Formação de Professores Educação Básica (Formação de professor das séries iniciais 

do ensino fundamental, Formação de professor do ensino fundamental e Normal Superior), 

Música, Psicologia, Secretariado Executivo, Teatro e Turismo. O curso de Biomedicina 

passou a ser avaliado a partir deste mesmo ano, todavia, volta a ser avaliado em 2007 

passando a ser do grupo do primeiro ciclo, já citado anteriormente. Em 2009, o curso de 

Formação de Professores deixa de ser avaliado e os de Estatística e Relações Internacionais 

passam a compor o terceiro ciclo. Dos cursos citados neste terceiro ciclo (2006 e 2009), não 

existem na UFBA – Campus Salvador Formação de Professores e Turismo. Os cursos que 

deixaram de ser avaliados pelo ENADE não faziam nem fazem parte do quadro de cursos da 

UFBA. Portanto, não têm impacto sobre o exame final.  

 

3. A PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES DE PEDAGOGIA DA UFBA NO ENADE 

 

Como foi visto, de acordo com a legislação específica em vigor, o curso de Licenciatura 

em Pedagogia compõe o segundo ciclo trienal da prova do ENADE, que inclui ainda os 

cursos de Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Ciências Sociais, Computação, Engenharias, 

Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática e Química, totalizando treze cursos, 
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todos eles, inclusive, oferecidos pela UFBA. Considerando que o Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes ocorre a cada três anos desde 2004, e que o curso de Pedagogia 

da UFBA dele participa desde 2005, os estudantes da referida Licenciatura já prestaram o 

exame em três oportunidades, nos anos de 2005, 2008 e 2011. Este ano de 2014, o curso será 

avaliado pela quarta vez. 

Nos três anos de realização da prova para o curso de Pedagogia, a avaliação foi dividida 

da mesma maneira, assim como acontece com todos os cursos avaliados em qualquer um dos 

ciclos. Ou seja, em um momento a avaliação se volta para a formação geral e, em outro, para 

a formação específica. Tal metodologia será mantida em 2014, conforme estabelece a Portaria 

INEP nº 263 em seu artigo 2º: “A prova do ENADE 2014, com duração total de 4 (quatro) 

horas, terá a avaliação do componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as áreas 

e um componente específico da área de Pedagogia”. (BRASIL, 2014, p. 1) 

Embora esse formato não seja exclusivo para Pedagogia, é inevitável a comparação com 

aquilo que historicamente se dá nessa licenciatura, caracterizada tão fortemente pela proposta 

de articulação de conteúdos mais generalistas com componentes curriculares mais específicos, 

estes últimos relacionados diretamente com a prática docente. Tal peculiaridade é observada 

ao analisar, sobretudo, a forma como o curso se desenvolveu ao longo do período que 

compreende desde a década de 30 até o final do século passado, marcado principalmente pelas 

discussões em torno da identidade do curso de Pedagogia, que, no referido período, 

tensionaram entre o bacharelado e a licenciatura, e, consequentemente, entre a formação de 

gestores e a formação de professores para a educação básica. Ao comentar o mencionado 

período, Bordas et al (2008), afirmam que 

 
Observa-se, portanto, que continuavam a divisão do curso em habilitações 

separadas assim como a indefinição quanto à modalidade de curso e às 

funções a serem exercidas por seus egressos. Ao mesmo tempo, como 

nítidos reflexos da situação política do país assim como da tendência 

tecnicista que predominou na área educacional nas décadas de 1979 e 1980, 

reforçou-se a presença dos então chamados especialistas, na perspectiva de 

controle da gestão e do desempenho dos professores no âmbito da escola e 

também dos sistemas de ensino. (BORDAS et tal, 2008, p. 688) 

 

Evidentemente, a UFBA não estava alheia a estas discussões, de modo que o curso de 

Pedagogia da instituição experimentou as mesmas tensões, aliviadas, mas não extintas, pelas 

mudanças ocorridas na legislação geral, refletidas no documento “Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Educação da UFBA”, o qual define 

que 
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O Licenciado em Pedagogia é um profissional capaz de desempenhar 

funções de docência na Educação Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, bem como de planejamento, gestão, coordenação pedagógica, 

assessoramento, pesquisa, inspeção, avaliação em redes escolares, unidades 

escolares públicas e privadas, empresas, programas, projetos e quaisquer 

outras instituições ou situações onde se realizem atividades de ensino-

aprendizagem. (UFBA, 2012, p. 14) 

 

A discussão identitária do curso de Pedagogia ainda vigora na UFBA, por se tratar de um 

debate permanente, especialmente ao se considerar o caráter dinâmico da sociedade, que 

implica em transformações constantes e incide inevitavelmente sobre as reflexões a respeito do 

papel do pedagogo na contemporaneidade. No entanto, no âmbito do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes, as grandes questões levantadas são: Como tem sido a participação 

no ENADE dos estudantes de Pedagogia da UFBA? Do ponto de vista de conhecimentos gerais 

e de conhecimentos específicos, como os indivíduos que optam por Pedagogia em sua formação 

têm ingressado no curso? Que evolução tem se observado no percurso formativo dessas 

pessoas, enquanto fazem essa licenciatura? Em que condição, em termos de conhecimentos, 

habilidades e competências, os estudantes concluem o curso de Pedagogia na UFBA? 

Estes são alguns questionamentos a serem discutidos com mais propriedade num 

subprojeto do Projeto Determinantes da Equidade no Ensino Superior, voltado 

especificamente para o percurso formativo do estudante de Pedagogia da UFBA, que ainda 

está na fase inicial de busca de dados estatísticos, com o objetivo de quantificar a pesquisa. 

Entretanto, ao fazer um levantamento dos registros relacionados ao curso de Pedagogia da 

UFBA, encontrados no site do INEP. Igualmente, a partir da entrevista prestada aos autores 

do presente artigo por pessoal técnico administrativo do Colegiado do curso de Pedagogia da 

Faculdade de Educação da referida instituição, responsável pela divulgação, inscrição e 

chamada dos estudantes para o exame, é possível perceber como tem se dado a participação e 

os resultados obtidos nos anos de 2005, 2008 e 2011. No que diz respeito às notas, estão 

disponíveis no site do INEP a média do conjunto dos estudantes do curso, de um modo geral, 

e também da instituição, conforme se verifica na tabela a seguir: 

Ano Ingressantes 

Participantes 

Concluintes 

Participantes 

Total  Nota ENADE 

Ingressantes 

Nota ENADE 

Concluintes 

Conceito 

ENADE 

Atualização 

dos dados 

2005 - - - 21,7 53,5 3 15/04/2009 

2008 64 84 148 3,97 3,32 4 23/05/2011 

2011 61 276 337 52,5885 2,1743 3 08/02/2013 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados encontrados no site do INEP. 
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Apesar de não estarem disponíveis os dados referentes ao quantitativo de estudantes que 

participaram do ENADE em 2005, conforme a tabela acima o demonstra, este ano foi 

marcante por se tratar do segundo ano de realização do exame, em substituição ao Exame 

Nacional de Cursos - ENC, ainda apelidado de Provão. É também relevante por ter sido o 

primeiro ano feito pelo curso de Pedagogia. Mas, além disso, o ENADE de 2005 coincidiu 

com a implantação das políticas de ações afirmativas na UFBA, com a reserva de vagas para 

estudantes negros e pardos, oriundos das escolas públicas. Portanto, sob o ponto de vista 

étnico-racial, socioeconômico e dos contextos educacionais, um público diferenciado, em 

comparação à época do ENC, estava sendo submetido ao ENADE. 

Outro aspecto notável em 2005 é o fato de que, justamente nesse ano, a Comissão 

Assessora de Avaliação da Área de Pedagogia recebeu a atribuição de apresentar proposição 

das diretrizes para a prova de conhecimentos específicos, levando em conta a nova concepção 

de avaliação inaugurada pelo ENADE. (BORDAS et al, 2008, p. 697, 698) 

Numa pontuação que poderia variar de 1 a 5, o curso de Pedagogia da UFBA obteve 

conceito 3, em 2005; 4, em 2008; 3, em 2011. Tais resultados submetidos a uma análise 

preliminar, como a que está sendo feita pelo presente trabalho, apontam um curso sem 

significativa alteração, no que diz respeito ao desempenho de seus estudantes neste 

instrumento de avaliação, que é o ENADE. 

No que diz respeito à coleta de dados, um dos instrumentos de pesquisa foi a realização 

de uma entrevista com servidores do colegiado de pedagogia, tendo como objetivo conhecer o 

lugar que a prova do ENADE ocupa no Colegiado de Pedagogia, a visão dos técnicos 

administrativos e procedimentos adotados. 

 As seguintes perguntas foram feitas ao pessoal técnico administrativo do Colegiado de 

Pedagogia da Faculdade de Educação - FACED, da UFBA: 

 1. Quais critérios são levados em conta para a seleção dos estudantes que farão o 

ENADE? 2. Quando os estudantes tomam conhecimento que farão o exame? 3. O Colegiado 

faz algum tipo de preparação específica dos estudantes para a realização da prova? 4. O 

Colegiado ou outro órgão da Faculdade faz algum tipo de avaliação do resultado obtido no 

ENADE? 5. Quando foi a primeira participação do curso de Pedagogia da UFBA no ENADE? 

6. E qual a última vez que participou do ENADE? 7. Que edição do exame mais repercutiu na 

FACED? 7. O Colegiado já foi entrevistado a respeito do ENADE alguma vez? 8. Quais os 

comentários que os estudantes fazem a respeito da prova? 9. Como o Colegiado toma 

conhecimento que o curso será avaliado por meio do ENADE? 10. Que procedimento o 

Colegiado adota após a realização do ENADE? 
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A partir destas questões, foram dados esclarecimentos relacionados à obrigatoriedade do 

exame para todos os estudantes concluintes e para os ingressantes que já tenham integralizado 

25% do curso, destacando que os estudantes que estejam fazendo intercâmbio no mesmo 

período em que o ENADE for realizado, estão dispensados do exame. Foi destacado o fato de 

que o Colegiado não faz qualquer preparação específica dos estudantes para a realização do 

exame. Afirmou que o Colegiado, cumprindo determinação legal, divulga junto ao corpo 

discente a data e a relevância da avaliação. 

Quanto aos resultados, afirmou que a Coordenação do Colegiado de Pedagogia recebe 

um relatório, constando o desempenho do curso, e também os estudantes que se submeteram à 

avaliação podem acessar seus respectivos resultados, no site do INEP. Ressaltou-se que fora a 

menção em reunião do Colegiado da pontuação obtida pelo curso no ENADE, o órgão não 

promove qualquer tipo de avaliação dos eventuais determinantes do desempenho do curso. 

Também foi destacado que os autores do artigo foram, até agora, os únicos a buscar 

informações detalhadas a respeito da relação do curso de Pedagogia da instituição com o 

ENADE. 

Ao serem indagados a respeito do impacto que o ENADE exerce sobre o curso, 

destacou que a edição que mais repercutiu na unidade, entre o corpo docente e, sobretudo, 

entre os estudantes, foi o exame realizado em 2005, por ter sido a primeira experiência com o 

ENADE e pelas expectativas que havia em relação a este novo modelo avaliativo. Não 

obstante a recorrente reclamação dos estudantes da demora na realização da prova, atribuída 

ao seu grande número de questões, de acordo com o colegiado, não há registros de queixas 

dos discentes em relação a eventuais dificuldades para responder ao conteúdo da prova. 

Dessa maneira, na etapa atual de coleta de dados, a equipe encontra-se aplicando um 

questionário com estudantes concluintes do curso de pedagogia, selecionados pelo INEP para 

o Exame Nacional do Ensino Superior que será realizado no dia 29 de novembro de 2014. O 

questionário está dividido em duas partes: As expectativas do estudante em relação ao exame 

em questão e se ele participou da primeira amostra; como também, o percurso desse estudante 

durante a sua formação no sentido de identificar outros apoios que o mesmo teve, se 

participou de experiências de pesquisa e extensão, de bolsas de iniciação científica, de bolsas 

permanecer, entre outros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ainda que a pesquisa esteja em andamento, optamos por ouvir as instâncias da própria 

instituição responsável pela informação do período da realização do ENADE, como o 

Colegiado de Pedagogia, a Coordenação, os estudantes, membros do CPA e o Setor de 

Estatística geral da UFBA. Registramos aqui algumas singularidades do Exame Nacional do 

Ensino Superior e da participação do Curso de Pedagogia.  

Identificamos que o ENADE não é devidamente divulgado no espaço da Faculdade de 

Educação como um todo, limitando-se ao interior do Colegiado do curso, no qual apenas uma 

servidora técnica é a responsável pelas informações emanadas do INEP.  

Também identificamos que não há um cronograma de atividades, até o momento, que 

envolva todo o corpo docente e discente envolvidos com o ENADE, o que contribui para que 

a comunidade, como um todo, não compreenda a importância do ENADE para a avaliação do 

seu curso.  

De acordo com a entrevista concedida pela técnica administrativa do colegiado, não há 

registro de maiores quanto ao conteúdo do exame. No entanto, há registros informais de 

estudantes que participaram da prova, de queixas como, tratar-se de uma prova longa com 

muitas questões e perguntas, muitas vezes, repetitivas. Causando um cansaço no aluno que foi 

selecionado para fazer a prova. 

Espera-se que outras informações possam surgir com a aplicação do questionário a 

totalidade de estudantes selecionados para o ENADE 2014. 
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