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Não se deveria dizer que a alma é uma ilusão, ou um efeito ideológico, mas afirmar que 

ela existe, que tem uma realidade, que é produzida permanentemente, em torno, na 

superfície, no interior do corpo pelo funcionamento de um poder que se exerce sobre os 

que são punidos, de uma maneira mais geral sobre os que são vigiados, treinados e 

corrigidos, sobre os loucos, as crianças, os escolares, ou colonizados, sobre os que são 

fixados a um aparelho de produção e controlados durante toda a existência. Realidade 

histórica dessa alma que, diferentemente da alma representada pela teologia cristã, 

não nasce flatosa e merecedora de castigo, mas nasce antes de procedimento de 

punição, de vigilância, de castigo e de coação. Esta alma real e incorpórea não é 

absolutamente substância; é o elemento onde se articulam os efeitos de um certo tipo de 

poder e a referência de um saber, a engrenagem pela qual as relações   de poder dão 

lugar a um saber possível, e o saber reconduz e reforça os efeitos de poder. 

(FOUCAULT, 1999, p.28). 
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RESUMO 

Enade, avaliação aplicada aos estudantes de graduação, para mensurar a qualidade 

dos cursos em IES. Para Foucault, os exames servem como norma de controle sobre os 

indivíduos, que se tornam “assujeitados” em seu processo de formação. Defende-se a tese 

de que as provas, enquanto práticas pedagógicas avaliativas funcionam como dispositivos 

das tecnologias do poder do Estado neoliberal. O objeto de análise teve foco nas questões 

do Enade de pedagogia de 2014 e 2017, elaboradas pelo BNI/INEP. O objetivo da 

pesquisa foi identificar se os itens das provas foram elaborados a partir dos conteúdos 

curriculares, competências e perfil do aluno previstos nas DCN, e, a partir dos dados 

obtidos,  conhecer  qual a influência que  os  processos de exame e provas  podem exercer 

sobre a formação dos sujeitos. Os fundamentos teóricos-metodológicos utilizados de 

Foucault sobre o dispositivo de vigilância e controle que as provas exercem sobre a 

formação dos sujeitos avaliados, e de Dardot e Laval sobre o conceito de avaliação a 

serviço da lógica do desempenho dos governos neoliberais ao instaurar um estado 

“avaliador” que mobiliza instrumentos de poder na formação do sujeito neoliberal. Teve 

por objetivos específicos:  descrever as mudanças  ocorridas nas IES sob  influência da 

política neoliberal; descrever os instrumentos de elaboração de itens do BNI; apontar as 

mudanças do SINAES  de uma  avaliação emancipatória para  função regulatória; analisar 

o perfil de profissional  de educação desejado pelo mercado de trabalho sustentados pelos 

discursos da governamentalidade neoliberal como verdades;  conhecer as percepções e 

expectativas sobre o Enade, dos estudantes,  professores das IES, dos debatedores do 

webinar. Os instrumentos metodológicos foram: pesquisa bibliográfica; análise de 

conteúdo das provas na concepção de Bardin; análise de discurso, na perspectiva de 

Foucault, dos debatedores do webinar promovido pelo SEMESP e dos textos das provas; 

questionários  aplicados a estudantes e professores. Das análises, pode-se afirmar que a 

avaliação institucional reproduz a lógica da concorrência e da competitividade típicas de 

um estado neoliberal, ocultando o processo de subjetivação que as tecnologias do poder 

exercem sobre os indivíduos. A prova elaborada pelo BNI/INEP contém fragilidades ao 

avaliar a as competências e conteúdos curriculares dos cursos. É um exame que não revela 

a realidade de cada curso ou instituição, trazendo pouca contribuição a estudantes e 

gestores das IES e  perde a sua credibilidade como política pública, no entanto atende aos 

interesses do mercado educacional, contribuindo à governança de um  estado neoliberal. 
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FERNANDES, Virginia Sene. Evaluation, coercive device of the neoliberal state in the 

formation of subjects: discourse analysis of the ENADE tests elaborated by the BNI. 
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ABSTRACT 

Enade, assessment applied to undergraduate students, to measure the quality of courses 

at High Schools. For Foucault, exams serve as a norm of control over individuals, who 

become “subjected” in their training process. The thesis is defended that the tests, as 

evaluative pedagogical practices, function as devices of the technologies of neoliberal 

state power. The object of analysis focused on the Enade pedagogy questions of 2014 and 

2017, prepared by BNI/INEP. The objective of the research was to identify if the items 

of the tests were elaborated from the curricular contents, competences and profile of the 

student foreseen in the DCN, and, from the data obtained, to know the influence that the 

processes of examination and tests can exert on the formation of subjects. The theoretical-

methodological foundations used by Foucault on the surveillance and control device that 

the tests exert on the formation of the evaluated subjects, and by Dardot and Laval on the 

concept of evaluation at the service of the logic of the performance of neoliberal 

governments when establishing a state " evaluator” that mobilizes instruments of power 

in the formation of the neoliberal subject. Its specific objectives were: to describe the 

changes that took place in HEIs under the influence of neoliberal policy; describe the 

instruments for preparing BNI items; to point out the changes of SINAES from an 

emancipatory assessment to a regulatory function; to analyze the education professional 

profile desired by the job market supported by neoliberal governmentality discourses as 

truths; to know the perceptions and expectations about Enade, of the students, professors 

of the High Schools, of the debaters of the webinar. The methodological instruments 

were: bibliographic research; content analysis of the evidence in Bardin's conception; 

discourse analysis, from the perspective of Foucault, of the debaters of the webinar 

promoted by SEMESP and of the texts of the tests; questionnaires applied to students and 

teachers. From the analyses, it can be said that institutional evaluation reproduces the 

logic of competition and competitiveness typical of a neoliberal state, hiding the process 

of subjectivation that the technologies of power exert on individuals. The test prepared 

by BNI/INEP contains weaknesses in assessing the competences and curriculum contents 

of the courses. It is an exam that does not reveal the reality of each course or institution, 

bringing little contribution to students and managers of High Schools and loses its 

credibility as a public policy, however it serves the interests of the educational market, 

contributing to the governance of a neoliberal state. 

 

Keywords: Evaluation; National Bank of Items; Enade; Foucault 
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Introdução 

 

Reflexões sobre a construção de uma tese 

 

Esta tese teve inspiração na minha trajetória de vida, onde procurei unir dois 

campos de saber: a educação e a linguagem, que fazem e fizeram parte da minha história 

de vida escolar e profissional e por que não dizer, história de vida pessoal também.  A 

intenção foi apresentar as provas do Enade e a educação nos jogos de poder do Estado, 

que se utiliza de discursos que se contrapõem ao ideal de uma sociedade mais igualitária 

e justa. Os questionamentos a esse respeito tiveram início a partir do momento em que 

decidi participar como elaboradora de itens do BNI/INEP. Depois de passar pelo processo 

seletivo, com mais professores do Brasil, recebemos treinamento durante três dias em 

Brasília para aprender a elaborar itens (questões) de prova do ENEM. Um trabalho 

técnico e bem remunerado naquela ocasião. Desde então fiquei com cadastro no INEP e 

sempre que precisavam de elaboradores, por meio de editais, recebia os pedidos dos itens 

desejados pelo Banco-BNI. Passados alguns anos, os sistemas do BNI se informatizaram 

e   o processo começou a acontecer à distância. Elaborando questões em casa, participei 

como elaboradora de itens do Enem, do Encceja e, depois do Enade.   

A inquietação sobre o tema teve início durante  os preparativos para as provas nas 

IES. No ano em que o curso passaria por avaliação o clima era tenso e de pressão por 

parte dos coordenadores do curso. Tal situação levou-me aos questionamentos: qual a 

contribuição dessa prova para o aprendizado dos estudantes? Por que existia tanta 

preocupação com essa prova? Além disso, percebi que o formato de questões exigido 

nessas provas era diferente das avaliações realizadas com os alunos nas IES. Havia certa 

incoerência entre o que se avaliava nas provas das IES e o conteúdo curricular exigido 

pelo Enade. Assim, passei a me interessar  e pesquisar mais  sobre o assunto. Mas, havia 

muito pouco material de pesquisa sobre o assunto, no entanto, o tema já sinalizava a 

discussão sobre  um tema de política pública em educação.  O desafio estava posto, aceita 

no programa da Unisantos, orientada pela Prof.ª Ivanise dei início aos estudos. Os 

resultados relatados nessa tese não conseguirão dimensionar a intensidade do processo de 

aprendizagem vivido até aqui. Seria impossível encontrar palavras para traduzir a 

veemência dos afetos, dos conflitos, das descobertas e das mudanças que este doutorado 

operou na minha vida. Essa pesquisa foi um período longo, que depois de uma  carreira 

na educação, iniciada há 40 anos, foi desconstruída, questionada, revisitada e 
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reconstituída várias vezes. Os alunos, filhos, amigos e amigas, colegas de docência, enfim 

todos os que conviveram com a minha paixão pela educação e acompanharam meu 

entusiasmo, minha motivação entendem sobre o que quero dizer. Os livros, as  aulas, os 

encontros acadêmicos nos grupos de pesquisa  é que me proporcionaram  fôlego, 

resistência, espaço para criticar, motivação para criar, capacidade para me deslocar e me 

reinventar. 

Inspirada nas reflexões de Rosa Fischer, tentei traduzir aqui o meu percurso 

investigativo; nunca seremos perdedores se ousarmos mudar, partir a linha, descobrir 

outro modo de pensar os problemas que identificamos como dignos e necessários de 

investigar. Talvez com esse modo de pensar possamos ser intelectuais em situação de 

risco, o que também possa significar  assumir uma atitude relativa não só a nossa prática 

profissional, mas, antes, a uma genuína prática de vida. Isso nos leva à discussão do  

quanto, e o quê significa para nós, investigadores, pensar, escrever, estudar, produzir 

conhecimento, afinal, escrever uma tese ou uma dissertação é isso mesmo: pensar, 

escrever, produzir conhecimento, ou, como afirma Foucault, “pensar talvez não possa 

nem deva se reduzir a fazer (ou a discutir teoria). Pensar é exercitar um modo de vida, 

estudar e viver a própria vida presente” (FISCHER, 2002, p. 69-70). 

Por meio da investigação, talvez nos defrontemos com nossa história ou nosso 

passado, aceitando pensar de outra forma o agora que nos é tão evidente. Assim, 

libertamo-nos do presente e nos instalamos quase num futuro, numa perspectiva de 

transformação de nós mesmos. Nós e nossa vida, essa real possibilidade de sermos, quem 

sabe um dia, obras de arte. (FISCHER, 2002). 

Objeto de estudo; Tese; Justificativa; Problematização  

O objeto de estudo desta tese teve foco nas provas de pedagogia do Enade de 2014 

e 2017, elaboradas pelo BNI/INEP que têm a finalidade de avaliar estudantes das IES, 

porque observou-se que esse tipo de prova tem sido motivo de muitas discussões entre 

educadores, quanto a sua função pedagógica ou quanto a sua real finalidade para o 

processo avaliativo das IES.  

Enquanto na escola, as avaliações são feitas pelo professor ou pela instituição para 

propor alternativas no âmbito da sala de aula ou da escola, as avaliações externas ou em 

larga escala distinguem-se das avaliações internas, na medida em que são elaboradas por 

um órgão externo às escolas, com a finalidade de fazer juízos de valor e propor 

alternativas em âmbito mais amplo que o da instituição de ensino. O Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é o órgão do MEC 
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responsável pela elaboração e aplicação de avaliações nacionais em larga escala da 

educação brasileira (BRASIL, 2010).  

As avaliações tornaram-se práticas frequentes como mecanismo de regulação das 

políticas públicas em educação, por isso foram necessárias a implantação e a manutenção 

de um banco de itens, o BNI a fim de construir questões, testes, os quais pudessem 

oferecer subsídios para o INEP e para que as avalições se concretizassem. 

Enade é o exame realizado a cada três anos para estudantes de cursos de 

graduação. Por meio de um conjunto de áreas disciplinares são obrigados a fazer uma 

avaliação de competências e de conteúdos curriculares.  Os exames têm o formato de 

testes (itens), ou seja, de questões de múltipla escolha e de questões dissertativas que 

avaliam com base nas competências e habilidades; conteúdos curriculares e perfil do 

egresso previstos nas DCN-Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso. Os itens do 

exame são subdivididos em: 1) competências gerais contidas nas questões de formação 

geral; 2) competências específicas vistas nas questões de conhecimento específico; 3) 

questionário de percepção da prova, onde os alunos são obrigados a preencher um 

questionário fornecendo informações biográficas e uma avaliação pessoal de seu curso. 

Os resultados médios obtidos pelos alunos em cada curso são utilizados para calcular uma 

pontuação (nota) do Enade em uma escala de cinco pontos para esse curso, que são 

publicados e, também alimentam o indicador composto de qualidade do curso. Os testes 

do exame são elaborados por professores contratados para a formação de um cadastro de 

elaboradores, para o processo de elaboração dos exames do Banco Nacional de Itens-

BNI. 

  O BNI, vinculado ao INEP/MEC, criado em 2010, com o objetivo de reunir itens 

de forma organizada, classificada e ordenada com informações sobre sua qualidade 

técnica, pedagógica e psicométrica, visa além da produção dos itens (questões) para as 

provas, a formação de um cadastro amplo de colaboradores para o processo de elaboração 

dos exames. É, ao mesmo tempo, um banco de itens e um banco de colaboradores que 

podem desempenhar o papel de elaborador ou de revisor técnico-pedagógico de cada 

item. Tem um sistema operacional por meio de computadores, onde ficam armazenados 

os itens, testes de natureza específica de cada área do conhecimento, que podem ou não 

ser utilizados nas avaliações realizadas pelo Inep ao longo do ano. 

A tese se orientou a partir de que as provas, enquanto práticas pedagógicas 

avaliativas funcionam como dispositivos que se materializam nas tecnologias do poder 

do Estado neoliberal, representado pelo BNI/INEP durante a aplicação da prova do 
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Enade. Sendo assim, a avaliação em larga escala caracteriza-se como uma prática  

aplicada aos estudantes como norma de controle, onde, esses indivíduos, tornam-se 

“assujeitados” em seu processo de formação. 

Dos estudos de Dardot e Laval e das teorias de Foucault pode-se conhecer as 

diferentes formas do poder e compreender como a avaliação pode funcionar como 

estratégia de um controle, e como vigilância  de um estado neoliberal ao exercer o  poder 

sobre os indivíduos. Da análise dos discursos sobre educação, contidos nas provas do 

Enade e do entrecruzamento que essas provas fazem da governamentalidade1 neoliberal  

com a educação, observou-se que elas  contêm discursos de verdade sobre a pedagogia, 

pelas quais conhecimentos e saberes circulam e o poder pode ser  difundido.  

Essas provas, geralmente  são lidas, discutidas nas escolas, servindo de modelos 

para treinamento dos estudantes ou, muitas vezes, dispensadas ou arquivadas, mas 

aparentemente vistas como discursos fragmentados, dispersos, entre outros assuntos. 

Apontam informações, fatos, conceitos distribuídos para o Brasil em torno do universo 

das IES. Porém, quase que sem perceber, destacam o poder das provas, que ao marcar, 

mencionar, noticiar fatos e informações sobre a educação, dão sustentação ao modelo 

neoliberal, ensinando qual é o papel da educação e dos sujeitos na concepção política, 

econômica, social e cultural predominante nas sociedades contemporâneas. 

Estimulados à competição pelas políticas neoliberais, os estudantes tendem a levar 

as suas capacidades o mais longe possível, contribuindo com a concorrência entre as 

instituições que os testes e avaliações sistemáticas promovem, levando-os, junto dos 

professores e das próprias instituições a manterem a competição entre si.  

Essa técnica do poder por individuação pretende conhecer a consciência das 

pessoas, com o objetivo de dirigi-las.  O resultado desse processo de controle nada mais 

é do que o sujeito “assujeitado” à normas e padrões de constituição de sua subjetividade, 

e auto identificado por meio de regras previamente perpetradas de conduta que o mercado 

empresarial deseja.   

Apesar de o poder estar disseminado por todas as partes do mundo social, no 

INEP, no SEMESP, nas IES, nas provas, numa trama complexa e heterogênea de relações 

 
1 “Por ‘governamentalidade’ entendo o conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e reflexões, os cálculos  e as 

táticas que permitem exercer essa forma bem específica, ainda que complexa, de poder que tem por alvo principal a população, por 

forma maior de saber a economia política, por instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança”. (DARDOT, P. A nova 

razão do  mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal / Pierre Dardot; Christian Laval; tradução Mariana Echalar, 1. ed. – São 

Paulo; Boitempo, 2016, p. 328). 
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de poder, as resistências ao poder também fazem parte e estão ali presentes. Sendo assim, 

há possibilidades de resistir, desde que se entenda a forma como o controle se dá. 

Seria, como Foucault (1994) denomina, a governabilidade2, ou seja, o 

autogoverno dos indivíduos livres e autônomos, uma autonomia a ser considerada numa 

esfera pública não restritiva, dependente apenas do grau de autonomia e liberdade de cada 

um dos membros da comunidade e da sociedade, espaço público, bem entendido, 

conquistado passo a passo pela recriação e reinvenção constantes de novas formas de 

sociabilidade e novos estilos de existência. Para Foucault (1994), essas, seriam lutas 

anárquicas capazes de realizar o ideal de liberdade, de autonomia e de autogoverno.  

Para Foucault (1991),  

(...) O topos ao qual se poderia chegar a partir das lutas de resistência, 

desse modo, seria a governabilidade, ou seja, o autogoverno dos 

indivíduos livres e autônomos. Uma autonomia a ser considerada numa 
esfera pública não restritiva, dependente apenas do grau de autonomia 

e liberdade de cada um dos membros da comunidade e da sociedade 

(FOUCAULT, 1991 apud BRANCO, 2001, p. 248) 

 

No início da pesquisa, as hipóteses se materializaram em: as estratégias, utilizados 

nas avaliações do Enade vêm ao encontro da lógica do controle, impondo os saberes 

desejáveis que os estudantes devem demonstrar para atender à política neoliberal. Saberes 

reconhecidos e impostos como necessários para o exercício da profissão que o estudante 

escolhe, classificando-os em bons ou maus, transferindo a eles a responsabilidade pelo 

seu sucesso ou pelo fracasso. Da mesma forma que, por meio do exame, a escola pode 

controlar seus alunos, por meio do Enade o Estado pode controlar as instituições de ensino 

superior e não apenas no contexto didático-pedagógico (de verificação da aprendizagem), 

mas sobretudo no aspecto político, pois o exame adquire também a conotação de uma 

sanção, de um castigo, seja qual for o seu resultado, bem como enraíza inconscientemente 

em cada um a impressão de estar constantemente vigiado.  

Justificativa 

A discussão sobre o tema da avaliação em larga escala por meio de provas do tipo 

Enem, Encceja, Enade, justifica-se, pois, essas, têm trazido à tona a questão polêmica 

entre estudantes, professores e intelectuais envolvidos com o ensino superior, sobre a sua 

 
2
 “Governabilidade” (...)  o autogoverno dos indivíduos livres e autônomos”. (CASTELO, 2001, p. 248). Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31732001000100016&lng=en&nrm=iso> Acesso em: 21/02/21. 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31732001000100016&lng=en&nrm=iso
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eficácia e eficiência3 ao se questionar sobre as mudanças que vêm sendo realizadas nas 

IES, a partir de seus resultados, bem como as transformações que trazem aos sujeitos nas 

práticas de um  poder que divide, classifica  e mensura. 

Problematização 

Os estudos de Dias Sobrinho (2010), entre outros pesquisadores, sobre avaliação 

afirmam que  o SINAES não se consolidou no sentido de assegurar o paradigma de uma 

avaliação participativa, existem dificuldades a serem revistas pelos órgãos 

governamentais. A avaliação do SINAES tem levado a avaliação institucional a 

burocratizar-se, tornando-se de baixa relevância, silenciando as reflexões dos professores, 

estudantes e envolvidos da comunidade acadêmica; perde-se autonomia institucional e o 

docente frente a necessidade de obtenção de boa posição na escala de classificação  é 

levado, por meio de mecanismos de ensinar para o exame, a treinar para fazer a prova; 

quando esvazia-se o sentido de feedback e a possibilidade de  aprendizagem do aluno.    

Outro indicador sobre avaliações de IES foi o Relatório da OCDE de 2018 ao    

recomendar que deve haver melhorias nos indicadores de avaliação institucional pois o 

Enade contém fragilidades. Para os técnicos da OCDE o Enade adota  objetivos muito 

amplos para um teste do tipo do BNI, pois os conteúdos da prova de formação geral  não 

têm relação com o  conteúdo dos cursos vão ser avaliados, o que prejudica sua capacidade 

de gerar informações confiáveis sobre o desempenho dos alunos e a qualidade do 

programa; é um exame de baixo risco, por isso reduz a motivação dos alunos;  os itens do 

teste não são padronizados, ou seja, os testes não são de dificuldade equivalente entre 

anos e sujeitos e não há limites explícitos de qualidade para indicar o que é o bom; embora 

os resultados para os alunos em cada programa sejam padronizados para gerar uma 

pontuação em uma escala de um a cinco é uma medida relativa do desempenho médio 

dos alunos, não há uma indicação clara do nível de seus conhecimentos e habilidades 

(OCDE, 2018). 

Desse modo, a pesquisa direcionou-se para as problematizações: os instrumentos 

que vêm sendo utilizados nas provas pelo BNI/INEP, para mensurar os estudantes de 

graduação em pedagogia são relevantes para avaliar o curso? Existem meios de se 

comprovar se os conteúdos curriculares exigidos nas provas foram ou não adquiridos 

 
3 Estado “eficiente” ou Estado “eficaz” como começa a se constituir a partir dos anos de 1980. (...) A nova norma  mundial da 

concorrência exige que os dispositivos administrativos e sociais custem menos e se orientem sobretudo para as exigências da 

competição econômica. (...) a eficiência da gestão ou seja no método que vai empregar para fornecer  bens e serviços à população. 

(DARDOT; LAVAL, 2016,  p. 273) 
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apenas durante o curso? Como saber os efeitos que os resultados do exame vêm 

produzindo nos sujeitos participantes desse processo avaliativo? 

 

Objetivo geral; Objetivos específicos; Referencial teórico-metodológico; Estrutura´ 

O objetivo geral da pesquisa foi identificar se os itens das provas foram elaborados 

a partir dos conteúdos curriculares, competências e perfil do aluno previstos nas DCN, e, 

a partir dos dados obtidos,  conhecer  qual a influência que  os  processos de exame e 

provas  podem exercer sobre a formação dos sujeitos.  

Teve por objetivos específicos:  descrever as mudanças  ocorridas nas IES sob  

influência da política neoliberal; descrever os instrumentos de elaboração de itens do 

BNI; apontar as mudanças do SINAES  de uma  avaliação emancipatória para  função 

regulatória; analisar o perfil de profissional  de educação desejado pelo mercado de 

trabalho sustentados pelos discursos da governamentalidade neoliberal como verdades;  

conhecer as percepções e expectativas sobre o Enade, dos estudantes,  professores das 

IES, dos debatedores do webinar. 

Os fundamentos teóricos-metodológicos são baseados em Foucault sobre o 

dispositivo de vigilância e controle que as provas exercem sobre a formação dos sujeitos 

avaliados e de Dardot e Laval (2016) sobre o conceito de avaliação a serviço da lógica do 

desempenho dos governos neoliberais ao instaurar um estado “avaliador” que mobiliza 

instrumentos de poder na formação do sujeito neoliberal. 

Trata-se de um estudo bibliográfico em uma abordagem histórica, centrado nos 

textos que compõem a genealogia de Foucault com revisão de literatura, tendo como 

referências as obras: “Vigiar e Punir”; “A ordem do discurso”; “A Hermenêutica do 

sujeito”. Frente à discussão proposta, foi possível observar que as relações de poder 

sempre estiveram presentes na educação, principalmente porque o lugar onde, por 

excelência, estas ocorrem é na escola, instituição fruto de um processo histórico de 

hierarquia, disciplinas, normalizações entre outras. O modelo das instituições 

disciplinares apresentado por Foucault, desde o surgimento da instituição escolar, não 

mudou, pois é o que ainda hoje se observa com adaptações e inovações, mas que não foge 

à estrutura tradicional. A sociedade igualmente não mudou.  Houve apenas uma troca de 

figuras e representações governamentais, mas as relações hierárquicas de poder 

continuam, e talvez, de uma forma mais sutil e diplomática. 
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As relações de poder são intencionais: o poder é sempre estratégico, o que 

equivale a dizer que é guiado por metas e objetivos, obedecendo a uma certa lógica, e 

possuindo uma racionalidade interna que o dirige.  

Outra referência bibliográfica, de Dardot e Laval (2016) ao considerarem duas 

maneiras de reestruturação do Estado; de um lado com privatizações maciças de empresas 

públicas pondo fim ao estado-produtor, e, de outro lado, com a instauração de um estado-

avaliador e regulador que mobiliza novas estratégias de poder e com eles, estrutura novas 

relações entre governo e sujeitos sociais. “Todos devem submeter-se ao princípio de 

accontability, isto é, a necessidade de “prestar contas” e ser avaliado em função dos 

resultados obtidos” (DARDOT; LAVAL, 2016, p.201). 

Adota-se a concepção de Foucault de governamentalidade4, como técnica de 

governo, que permite redefinir a disciplina como norma de conduta, ou seja, a ação do 

Estado sobre as ações dos indivíduos aparentemente livres em suas escolhas, própria das 

sociedades de mercados. São técnicas que vão além do valor absoluto que se atribui ao 

mercado, como instância decisiva, não somente de regulação social, mas principalmente 

de controle da vida dos próprios indivíduos.  

A racionalidade governamental, como afirmam Dardot e Laval (2016), da “cultura 

do resultado” acontece na justiça, na medicina, na cultura, na educação e sobre quaisquer 

valores que podemos julgá-las. O ato de julgamento não mais depende de critérios éticos 

e políticos, mas é substituído por medidas de eficiência. Desse modo, a tendência é ocultar 

as finalidades próprias de cada instituição em benefício de uma norma contábil idêntica, 

como se elas não tivessem seus valores próprios. A racionalidade dessa gestão pública, 

aceita universalmente, age de maneira mais eficaz do que qualquer discurso radical, 

enfraquece as resistências éticas e políticas,  

 A lógica dos indicadores de desempenho de um Estado neoliberal, que se impõe 

ao mercado vai ser imposta também na educação, mais especificamente pelo INEP/BNI, 

responsável pela elaboração e implementação das avaliações externas, com a finalidade 

de fazer juízos de valor e propor alternativas em âmbito mais amplo que o da instituição 

de ensino.  

 
4 (...) “por ‘governamentalidade’ entendo a tendência, a linha de força que, em todo o Ocidente, não cessou de conduzir, e desde muito 

tempo, à preeminência desse tipo de poder que podemos chamar de ‘governo’ sobre todos os outros: soberania, disciplina, e que , por 

uma parte, levou ao desenvolvimento de toda uma série de aparelhos específicos de governo [e, de outra parte], ao desenvolvimento 

de toda uma série de saberes” (FOUCAULT, 2004a , p. 111-112). 
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A avaliação na escola é o momento em que o poder do professor torna-se visível, 

pois tem o poder do conhecimento que transmite, dado ao saber acumulado, mas também 

seu poder está representado por meio da nota que pode ou não trazer complicações  para 

o aluno. Na avaliação institucional, o Estado, representado pelo BNI/INEP, assume o 

papel do professor, é aquele com poder sobre as IES,  ao  divulgar a nota e a classificação 

da instituição reproduz a lógica da concorrência e da competitividade típicas de um estado 

neoliberal, ocultando o processo de subjetivação que as tecnologias do poder exercem 

sobre os indivíduos.    

Sendo assim, o sujeito neoliberal não é mais governado como no antigo sistema  

burocrático em que seu julgamento baseava-se  na sua eficácia pessoal. No contexto atual 

ocorre uma mudança, deixa-se de lado a eficácia do sujeito por títulos, diplomas, status, 

experiência acumulada, agora passa-se a confiar na avaliação mais refinada e regular de 

suas competências, postas efetivamente em prática a todo instante. Na escola, o sujeito 

não vale mais pelas qualidades que foram reconhecidas durante sua trajetória escolar e 

profissional, mas tem valor pela nota que obtém nos exames, sejam  eles do ENEM, OAB, 

ou pela nota que a sua IES tirou no Enade.  A avaliação torna-se o meio de orientar a 

conduta pelo estímulo ao bom desempenho individual.  

Confirma-se a ideia de que as avaliações tornaram-se práticas frequentes de 

governamentalidade do Estado neoliberal e o BNI/INEP com a função de criar as 

estratégias de vigilância que levam ao  assujeitamento dos indivíduos. 

Os dados constitutivos da pesquisa bibliográfica e pesquisa empírica foram 

organizados e subdivididos em cinco capítulos: Capítulo 1: Estado neoliberal e o BNI - 

Banco Nacional de Itens. Analisam-se as políticas públicas de avaliação no Brasil com a 

descrição dos elementos que compõem o BNI/INEP responsável pela elaboração do 

Enade; faz-se a discussão sobre estado neoliberal e suas estratégias; sobre o conceito de 

governamentalidade  como novos modos de governar da política neoliberal.  Capítulo 2. 

Sinaes: a fábrica do sujeito neoliberal. Traz a reflexão sobre as mudanças dos 

mecanismos de avaliação de cursos em IES no Brasil previstos na criação do SINAES; 

apresenta os aspectos descritivos  da prova do Enade. Capítulo 3. A reconfiguração de 

um estado prestador de serviço para um estado avaliador. Faz-se a discussão das novas 

formas de governo  e a formação do sujeito neoliberal.  Capítulo 4. Análise de conteúdo 

dos textos das provas do Enade. Apresenta-se  a descrição da técnica de análise de 

conteúdo e   descrição da aplicação dessa técnica nas questões da prova do Enade de 2014 

e de 2017 do curso de pedagogia. Capítulo 5. Análise do discurso: campo de estudo 
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epistemológico. Revela-se a prática  do discurso na educação como forma política de 

gestão e de poder na medida em que são perpassados por relações de poder e como atuam 

nas construções de sistemas de pensamento. Capítulo 6. Percurso teórico-metodológico 

da análise do discurso.  Analisa-se e problematiza-se como o perfil profissional  de 

educação desejado pelo mercado de trabalho contemporâneo constitui-se de forma a 

sustentar os discursos, da governamentalidade neoliberal, como verdades. Capítulo 7. 

Percepções e expectativas dos sujeitos de pesquisa sobre o Enade. Apresentam-se os 

resultados dos questionários aplicados aos estudantes e aos profissionais das IES. 

Também, a análise dos discursos observados em um webinar sobre avaliação em IES. 

Capítulo 8. Análise contextualizada dos dados e resultados obtidos. Aponta-se a 

interpretação dos dados obtidos na pesquisa apresentando a síntese do diálogo entre os 

dados empíricos e autores que tratam sobre o  tema.  

Procedimentos metodológicos; materiais e métodos; resultados  

Partindo-se da ideia de que todo trabalho de pesquisa se apoia em certa visão de 

mundo e vincula-se a uma perspectiva teórica e a um enfoque epistemológico, adotou-se 

a pesquisa de políticas em educação na perspectiva pós-estruturalista, aquela que dá 

ênfase à análise do discurso das políticas. A opção por uma abordagem qualitativa do 

assunto foi resultado da compreensão de que esse tipo de pesquisa trabalha com o 

universo de significados, motivações, crenças, valores e atitudes que corresponde a um 

espaço mais profundo de relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos apenas à operacionalização (MINAYO, 2004). 

Quanto ao ponto de vista dos objetivos é uma pesquisa descritiva porque o foco 

da investigação   centrou-se na observação, registro e análise dos autores que trataram 

sobre o tema da avaliação externa em IES com foco no BNI/INEP, órgão responsável 

pela elaboração das provas do Enade. Quanto aos  instrumentos de pesquisa, foram 

utilizados: 1) pesquisa bibliográfica com o levantamento de autores que tratam sobre o 

tema, entre eles Dardot,  Laval  e Foucault; 2) análise de conteúdo das provas na 

concepção de Bardin; 3) análise dos discursos, na perspectiva de Foucault; 4) 

questionários aplicados aos estudantes  e aos  professores dos cursos de graduação em 

IES. 

Para análise, utilizamos a triangulação  de dados,  procedimento realizado em 

pesquisas qualitativas, em função do tipo de abordagem do tema tratar de das provas 

elaboradas como avaliação externa de estudantes de graduação em IES.  
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A interpretação dos dados por triangulação previu três dimensões diferentes: o 

primeiro momento referindo-se à preparação do material; o segundo, do diálogo com os 

autores que estudaram a temática; e, o terceiro, da análise de conjuntura, ou seja, o 

contexto mais amplo e mais abstrato em que se dá a realidade.   

Métodos e materiais. Para testar as hipóteses da investigação, na análise de 

conteúdo, optou-se por coletar dados das 80 questões do Caderno de Provas do Enade de 

Pedagogia com foco nos textos-base totalizando 80 textos. A análise sistemática de 

decodificação do material teve como ponto de partida o texto-base a partir de três 

elementos de identificação de cada texto utilizado na prova: gênero textual; tema; 

referência e competências mobilizadas para solucionar os itens.  Fez-se o inventário 

isolando-se os elementos comuns. O diagnóstico dos dados teve o propósito de identificar 

a frequência de determinados dados descritivos fazendo uma análise objetiva do 

conteúdo. O tratamento dado às análises dos textos exigiu a técnica de inferência mais 

adaptável às exigências da matriz de referência elaborada a partir do perfil e das 

competências do pedagogo concluinte do curso.  

Para a análise dos discursos dos textos das provas foram utilizados  os Cadernos 

de provas do Enade ano 2014 e  2017 como espaços  dos discursos do governo 

empresarial. A escolha desse material deu-se em razão de sua ampla circulação em todas 

as IES do Brasil contendo indicadores que posicionam os sujeitos na sociedade. A 

perspectiva de análise do discurso de Foucault nos permitiu visualizar o funcionamento 

de alguns procedimentos de interdição discursiva. Renunciamos à prática de interpretação 

dos textos, mantivemo-nos à materialidade do discurso. Ao analisar os discursos levou-

se em conta suas especificidades. Com a leitura prévia dos cadernos das provas do Enade 

pode-se  identificar temas, sujeitos e estratégias suscitadas.  

Iniciou-se a classificação dos excertos pelos procedimentos de limitação interna e 

rarefação dos discursos, organizando-os em quatro limitadores: comentário, autor, 

disciplina e rarefação (rituais). Dos 29 eixos gerados pelos procedimentos discursivos, 

três eram mais recorrentes, entendendo-os como os mais pertinentes para o momento, 

deixando os demais para posteriores desdobramentos: eixo 1. Competitividade, com 08 

temas; eixo 2. Tecnologias da informação e comunicação (TICs), com 05 itens; eixo 3. 

Empreendedor de si, com 06 itens. A partir dos três eixos, construímos 15 (quinze) corpus 

de análise que possibilitaram examinar o perfil profissional e educação desejado, de forma 

mais ampla, como ponto de apoio de uma rede de redes discursivas.  



31 

 

Utilizamos o procedimento metodológico da análise dos discursos, também 

observados, durante o debate  sobre avaliação em IES no Webinar5, promovido pela 

SEMESP, realizado em fevereiro de 2021, com a participação de representantes do CNE 

- Conselho Nacional de Educação; do DAES do INEP.  Momento em que se pode ouvir  

e conhecer o que os intelectuais mais próximas do MEC pensam sobre o Enade . 

Para conhecer as percepções dos sujeitos de pesquisa sobre a prova do Enade 

enquanto política pública de avaliação e os desdobramentos que essas provas levam à 

formação dos sujeitos, foram coletados dados de questionários aplicados aos estudantes 

do curso de pedagogia e aos professores das IES. Utilizamos dois tipos de questionários: 

um para professores de IES, outro para estudantes egressos, enviados por meio virtual, 

ou seja, para o email de cada membro selecionado. Utilizou-se o modelo de questionário 

do Google Forms. Entre os questionários dos professores devolvidos pode-se identificar 

pelo uso do email institucional, a presença de algumas IES participantes: MACKENZIE; 

UFSCAR; UNESP;  ULBRA de Canoas; PUC-RS; UNIVAP; FEITUVERAVA; UESB; 

UNIRG;UFG, entre outras que utilizaram email pessoal e não se pode identificar a IES a 

que pertenciam. 

Os resultados obtidos das análises de conteúdo dos textos base das provas do 

Enade  de 2014  e de 2017, foram: entre as 80 questões analisadas pode-se constatar que 

49 delas exigiram do estudante certo conhecimento conceitual ou seja, são conteúdos 

curriculares previstos nas DCNs de pedagogia. Por outro lado, 45 questões exigiram do 

estudante: competência leitora; competência de leitura de gráficos/tabelas; que o 

estudante estabelecesse relação entre diferentes tipos de  textos; ou que tivesse 

competência para fazer cálculos. Mostrando, assim,  que a prova avalia  competências 

adquiridas ao longo da vida escolar do estudante e que não podem  representar exigências 

apenas dos cursos de pedagogia. Se os indicadores das provas não podem revelar  a 

realidade do ensino de um curso, e também não fazem  a mensuração da aprendizagem 

do  estudante, questionou-se: a quem, ou a quê os dispositivos da avaliação têm servido? 

Consideramos o Caderno de Provas do Enade, espaço dos discursos do governo 

empresarial, confirmando-se a ideia de que os discursos dos textos das questões utilizados 

 
5
WEBINAR. Avaliação e regulação: propostas para reorganização do sistema educacional brasileiro. Disponível em:  

https://www.semesp.org.br/eventos/avaliacao-e-regulacao-propostas-para-reorganizacao-do-sistema-educacional-brasileiro/    

Acesso em: 26/02/2021.  
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pelos elaboradores das questões do BNI/INEP contribuem para a produção de 

subjetividades, impregnados de expressões e vocabulários que reforçam situações de 

concorrência e de competitividade próprias dos modelos de empresa em uma lógica do 

neoliberalismo, quando privilegiam os mais aptos e os mais fortes e impelem a adaptação  

dos indivíduos à competição,  considerada como a fonte de todos os benefícios.  

Durante o  debate no webinar  houve  consenso entre os participantes do evento 

de que as avaliações devem continuar como forma de regulação das IES, mas que 

precisam ser modificadas. As propostas de mudanças vão desde o papel do INEP 

enquanto órgão regulador e avaliador, até aos indicadores utilizados pelo SINAES e 

também, pelo BNI na prova do Enade. Concordaram que o SINAES teve um papel 

importante durante um período, mas que frente às mudanças vindas com a pandemia e 

com a modernização do mercado de trabalho, a prova do Enade nos moldes em que se 

encontra hoje não garante a qualidade do curso. Nesse espaço de discussão identificamos 

uma contradição nos discursos, pois, de início, expressaram muitas críticas  dando-se a  

entender de que todos concordavam com mudanças e alterações das políticas de 

avaliações externas e que  defendiam os interesses dos estudantes e dos professores e 

mesmo sabendo que existem falhas, pois  os indicadores utilizados não traduzem 

suficientemente a real identidade do estudante e do curso avaliado, mostraram-se muito 

mais aliados dos órgãos governamentais na condução das políticas direcionadas à 

população que tendem a favorecer  o mercado das IES, do que interessados em resistir à 

lógica neoliberal imposta. 

Dos resultados dos questionários a maioria dos professores afirmou lembrar-se 

da nota do seu curso, mostrando-se  preocupados pela avaliação do Enade. Muitos 

concordaram com a nota que o curso obteve,  para eles, a prova teve boa aceitação ao 

revelar a qualidade do curso,  pois associaram a nota obtida  pelos estudantes  ao trabalho  

realizado por eles. Percebeu-se uma concepção mais crítica sobre avaliação quando 

responderam que a avaliação nos parâmetros exigidos pelo MEC não é suficiente para 

qualificar,  ou não qualificar, um curso, foi quando percebeu-se certa demonstração de 

resistência e oposição sobre os processos de avaliação.   

Os professores entendem que os resultados das provas podem promover mudanças 

nas IES no momento da  aplicação desse tipo de  prova, mas, há aqueles que não 

consideram justos os critérios estabelecidos pelo MEC/INEP e justificaram que têm 

questões mal formuladas que  induzem a erros de interpretação, além de não levar em 

conta outros indicadores, como a empregabilidade dos formandos. 
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Uma grande parte dos professores respondeu que as provas  têm servido ao 

mercado das IES, aos investidores de IES privadas, aos rankings entre IES ao marketing 

institucional, enquanto, outro grupo, entende que são avaliações com a finalidade de 

classificar, regular e credenciar cursos e/ou rendimento dos alunos. Apenas  um professor 

respondeu que a prova do Enade atende ao processo pedagógico e às metodologias dos 

professores. Desses resultados, pode-se perceber que os professores têm consciência de 

que as avaliações externas têm um caráter político de atendimento aos mecanismos do 

mercado empresarial. 

 Os dados nos levaram a afirmar  e comprovar a hipótese da pesquisa de que a 

prova do Enade tem sido utilizada como mecanismo de poder, típica de uma 

governamentalidade neoliberal, que promove a vigilância dos indivíduos por meio de  

provas e de exames, na medida em que atende à lógica empresarial do mercado das 

instituições privadas:  quanto maior o desempenho do indivíduo, mais ele tem a chance 

de obter sucesso profissional, bem como a satisfação dos seus desejos e de felicidade.  

Entre os estudantes   que responderam ao questionário, consideraram a prova do 

Enade de pedagogia muito boa, boa ou regular, também acharam que a prova tem boas 

questões e são bem elaboradas e a nota obtida na prova, foi compatível com os 

conhecimentos adquiridos durante o curso. Responderam que as IES os prepararam muito 

bem para fazer a prova, que receberam dos seus professores bom treinamento e gostaram 

dos prêmios e incentivos que lhes foram ofertados. Sendo assim, estavam motivados para 

realizar a prova.  

Sobre as avaliações de cursos, os estudantes consideraram que o Enade avalia sim 

a qualidade do curso, justificando: “a avaliação é importante, desde que não se limite  

apenas à aprendizagem; a avaliação externa força as IES e alunos a buscarem 

“excelência”;  “o Enade é uma forma de saber se o aluno se apropriou do conhecimento 

do curso”; “serve para testar o conhecimento do aluno”;  “é uma prova que considera 

“o ponto de partida e não apenas o de chegada”; “é uma prova em que  se avalia se o 

curso é ou não de qualidade;  a prova pode verificar se a IES está oferecendo o currículo 

necessário”.  

Um pequeno número de estudantes discordou  de que o  Enade avalia a qualidade 

do curso quando alegaram:  “os conteúdos não condizem com o que foi oferecido na IES 

durante o curso”; “as questões do Enade não são elaboradas pela IES”; “o Enade não 

avalia nada, pois é prova limitada a uma série de conteúdos pré-moldados; “é uma prova 

que depende muito mais do aluno do que da IES”;  “outros fatores: a realização da prova 
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não deveria ser obrigatória para o estudante; não avalia, porque a prática da profissão 

pode significar mais do que a nota, enfim, há vários fatores adversos nessa avaliação”.  

Pelos resultados obtidos, observou-se que a maioria dos estudantes concordou que 

a avaliação é um mecanismo necessário tanto para as IES quanto para os alunos. Eles 

demonstraram ter a falsa concepção de que as provas, mesmo sendo mecanismo de 

vigilância, podem melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem nas IES. 

Concordaram que na educação, as políticas de avaliações externas visam oficialmente 

tornar a escola mais eficiente, melhoram o seu desempenho, mas não percebem que  a 

ideologia presente de fundo neoliberal. Portanto, concluímos que mostraram-se 

assujeitados pelas tecnologias de poder da governança neoliberal. 
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CAPÍTULO 1 

ESTADO NEOLIBERAL E O BNI - BANCO NACIONAL DE ITENS    

 

Para analisar as políticas públicas de avaliação no Brasil fez-se um estudo do 

Banco Nacional de Itens do INEP/MEC, responsável pela elaboração do Enade, 

utilizando os estudos teóricos de Dardot e de Laval (2016) sobre  estado neoliberal e suas 

estratégias, conceito de governamentalidade e governança como novos modos de 

governar.  Para descrever as mudanças  ocorridas nas IES sob  influência da política 

neoliberal em vigor, utilizaram-se os estudos de Sguissardi (2015). 

1.1 Liberação da educação superior para o mercado 

O modo pelo qual o capitalismo se impõe à humanidade é cada vez mais 

preocupante. O capitalismo produzindo as condições de sua expansão sobre bases cada 

vez mais amplas vem destruindo as condições de vida no planeta e conduzindo à 

destruição do homem pelo homem. Após a segunda guerra mundial, acreditava-se que o 

capitalismo canalizado por políticas distributivas e sociais pudesse evitar os desastres 

sociais, políticos e militares produzidos desde o século XIX. Nos anos 1980, o 

neoliberalismo6 com todo o aparato das políticas públicas impôs um caminho diferente, 

impondo a lógica da concorrência a toda a sociedade.  

Dessa situação resultou um novo sistema de normas que se apropria das atividades 

de trabalho, dos comportamentos e das próprias mentes dos indivíduos (DARDOT; 

LAVAL, 2016). Um sistema que estabelece uma concorrência generalizada, regula a 

relação do indivíduo consigo mesmo e com os outros segundo a lógica da superação e do 

desempenho infinito. É uma norma de concorrência que não nasce espontaneamente em 

cada um como algo natural da mente: não é biológica, é efeito de uma política deliberada. 

Com o auxílio do Estado a acumulação ilimitada do capital comanda de maneira cada vez 

mais impositiva e veloz a transformação das sociedades, das relações sociais e da 

subjetividade. Afirmam Dardot e Laval (2016, p.12) “Estamos na época do 

 
6
Conceito de Neoliberalismo. “Forma de governo que suplementa a subsunção do trabalho ao capital por meio da universalização do 

princípio da concorrência mercantil. Não se trata, portanto, apenas de uma ideologia ou de um receituário de políticas econômica, mas 

de uma racionalidade que pretende estruturar a mentalidade e assim, o comportamento tanto dos governantes quanto dos governados, 

de dominadores e de dominados.  Ela quer que todos assumam, por vontade própria, a condição de mero “capital humano”. Na medida 

em que a imposição dessa forma de subordinação total ao valor que se valoriza for bem sucedida, o capitalismo conseguirá perpetuar-

se” (DARDOT, P. Comum, ensaio sobre a revolução no século XXI. Pierre Dardot, Christian Laval; tradução Mariana Echalar . 1, ed. 

– São Paulo; Boitempo, 2017) 
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cosmocapitalismo, no qual muito além da esfera do trabalho, as instituições, as atividades, 

os tempos de vida são submetidos a uma lógica normativa geral que os remodela e 

reorienta conforme os ritmos e objetivos da acumulação do capital”. 

O sistema de normas que alimenta a guerra econômica sustenta o poder das 

finanças de mercado que geram as desigualdades, a vulnerabilidade social da maioria 

comprometendo a democracia. Vive-se hoje num impasse, ao mesmo tempo que se paga 

o preço da ilimitada lógica capitalista, existe o tormento do enfraquecimento da 

democracia, ou seja dos meios de conter a lógica econômica dominante e conservar 

espaços não mercantis, instituições que não tenham o lucro por princípio ou diminuir os 

efeitos da concorrência mundial.  

Os governantes e autoridades políticas vêm perdendo a liberdade de ação frente à 

hegemonia econômica incentivada e estimulada por eles próprios. Observa-se a 

subordinação do Estado e da sociedade às exigências do mercado mundial. No âmbito 

nacional as ações são insuficientes ou inadequadas para enfrentar os retrocessos sociais, 

o Estado muda sua função à medida que se acentua a competição capitalista mundial, 

administra cada vez menos a população para melhorar seu bem estar em nome da 

imposição da lei da globalização. 

Dentre as estratégias neoliberais, a educação tem a dupla função  de atender aos 

propósitos empresariais: de um lado, observam-se os interesses dos ideólogos  neoliberais 

em  atrelar  a educação institucionalizada  aos objetivos de preparação para o local de 

trabalho, ou seja fazer com que as IES preparem  melhor seus alunos para a 

competitividade do  mercado nacional e internacional. De outro, a educação é utilizada 

como veículo de transmissão das ideias que proclamam as excelências do livre mercado 

e da livre iniciativa. Há um esforço de alteração do currículo para uma preparação mínima 

para o local de trabalho, mas também com o objetivo de preparar estudantes para aceitar 

as ideias da lógica liberal. (SILVA, 2002). Da mesma forma que a prática pedagógica das 

avaliações institucionais, as quais, cada vez mais, se impõem como forma de controle e 

vigilância para que estudantes e profissionais da educação estejam à disposição da lógica 

mercantilista.   

1.2 Os efeitos das políticas neoliberais nas universidades  

A mundialização do capital decorrente da crise do Estado do Bem-Estar Social 

que se disseminou pela Europa, EUA, Japão e, na América do Sul; no Chile e no México, 

durante a década de 1970, chega ao Brasil no final dos anos 1980 e início de 1990,  durante 

o governo  Collor de Mello, quando do Consenso de Washington (1989). Esse movimento 
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adquire força com a reforma do Estado em 1995 na época do Governo Fernando Henrique 

Cardoso (SGUISSARDI, 2015). 

As primeiras ações de ajustes neoliberais, a partir de 1997 que previam o 

enfraquecimento do setor social-público do Estado pelo fortalecimento do setor privado-

mercantil, acontecem concomitantes com as da liberação do campo da educação superior 

para o mercado.  As grandes ondas de privatização, desregulamentação e diminuição de 

impostos que se espalharam pelo mundo a partir de 1980 deram a ideia de um 

desengajamento do Estado ou pelo menos, do fim dos Estados-nação liberando a ação dos 

capitais privados nos campos regidos até então por princípios não mercantis (DARDOT; 

LAVAL, 2016). 

A concepção do mercado espontâneo e autônomo foi posta em discussão ao 

perceber-se que o chamado livre-mercado que agrada a muitos estava muito distante do 

que acontecia na prática. A perda de autoridade da crença na autorregulação dos mercados 

foi expressa por Walter Lippmann:  

Os que pregam esse evangelho não o praticam. Essa não é mais a regra 

de sua conduta. Eles sustentam tenazmente que a economia é 

automaticamente reguladora, que o livre jogo da oferta e da demanda 
regulará a produção e a distribuição da riqueza de forma mais eficaz do 

que uma gestão e uma administração consciente e concertadas. Na 

prática porém, eles quase nunca aplicam esse princípio. Os que mais 

insistem no ideal do laissez faire são os mesmos que, por meio de 
direitos aduaneiros e combinações, organizaram a vida industrial do 

país em sistemas de empresas submetidos a um controle altamente 

centralizado. Na maneira como expressam seu pensamento, são livre-
cambistas. Em sua prática real, suspendem o livre jogo da oferta e da 

procura e, sempre que possível, substituem-no pela gestão consciente 

da produção e pela determinação administrativa dos preços e dos 
salários.  (LIPPMANN, 1935, p.34). 

 

 Porém, não basta identificar que o Estado mantém sua intervenção, é preciso 

analisar quais os objetivos e métodos que ele emprega. A chamada economia de mercado, 

não pode funcionar sem a rede de dispositivos sociais, educacionais, científicos e 

militares herdados dos períodos anteriores do capitalismo norte-americano. O 

neoliberalismo não procura tanto a “retirada” do Estado e a ampliação dos domínios da 

acumulação do capital mas busca a transformação da ação pública, tornando o Estado 

uma esfera que também é regida pelas mesmas normas da concorrência e submetidas às 

exigências de eficácia semelhante aquelas a que se sujeitam as empresas privadas.   

A crítica que se faz ao Estado é a sua falta de eficácia e de produtividade às novas 

exigências impostas pela globalização. Essa ineficácia custa caro demais ao se comparar 
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com as vantagens que o Estado oferece à população, além disso cria entraves à 

competitividade da economia. A concepção da ação pública mudou para a lógica da 

competição mundial. Embora o Estado seja visto como instrumento encarregado de 

reformar e administrar a sociedade para colocá-la a serviço das empresas, ele mesmo deve 

curvar-se às regras de eficácia das empresas privadas (DARDOT; LAVAL, 2016).  

Esse modo de impor os valores, as práticas e o funcionamento da empresa na ação 

pública, conduz à instituição de uma nova prática de governo. Assim, a imposição do 

mercado regido pela concorrência apoiada pelo Estado foi fortalecida pela transferência 

das regras de funcionamento do mercado para o setor público, num sentido mais amplo 

até que o exercício do poder governamental fosse pensado de acordo com a racionalidade 

da empresa. Desde os anos de 1980 o paradigma em todos os países da OCDE era de um 

Estado mais flexível, reativo, fundamentado no mercado e orientado para o consumidor.  

O neoliberalismo político sofreu uma radicalização quando enxergou a 

concorrência como instrumento mais eficiente para melhorar a ação pública. Da mudança 

na concepção e na ação do Estado surge um novo vocabulário político “governança”7 

palavra chave da nova norma neoliberal em escala mundial.  

A crise se instala após a Segunda Guerra Mundial abre caminho para maior 

influência dos mercados sobre as políticas econômicas. A abertura da economia, cujas 

bases são alicerçadas em “produto-renda-demanda”, mais os dois problemas principais 

no final dos anos 70; a luta contra a inflação e a luta contra a recuperação dos lucros. A 

elevação das taxas de juros levou ao endividamento dos países latino-americanos, por 

exemplo o México em 1982. Tais fatores provocaram um impasse de negociação em troca 

das condições de pagamento. O aumento nas taxas de juros ao dobro em 1979, nos EUA, 

vai exigir de seus devedores remuneração real mais elevada além da imposição de 

condições políticas sociais muito desfavoráveis. (SGUISSARD, 2015).  

No Brasil, sob pressão de organismos multilaterais, o BM (Banco Mundial) e o 

BID (Banco Interamericano do Desenvolvimento), o ministro da educação Paulo Renato 

de Souza, leva o setor federal da educação superior à falência, congelando os recursos 

 
7 Governança. “Governance (...) diz respeito à capacidade governativa no sentido amplo, envolvendo a capacidade de ação estatal na 

implementação das políticas e na consecução das metas coletivas. Refere-se ao conjunto dos mecanismos e procedimentos para lidar 

com a dimensão participativa e plural da sociedade, o que implica expandir e aperfeiçoar os meios de interlocução e de administração 

do jogo de interesses (...)” (DINIZ, Eli. Governabilidade, governance e reforma do Estado: considerações sobre o novo 

paradigma. Revista do Serviço Público Ano 47 Volume 120 Número 2 Mai-Ago 1996 (p. 5 a 17). Disponível em: 

file:///C:/Users/vicav/OneDrive/%C3%81rea%20de%20Trabalho/WebEst%20Cont/Governabilidade%20Eli%20Diniz%20Artigo.pd

f Acesso em: 20/06/2020. 
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financeiros e salários, e não criando nenhuma IFES durante os dois mandatos 

presidenciais (1995-2002) (SGUISSARDI, 2015).  

A disciplina monetária e orçamentária torna-se a nova norma das políticas anti-

inflacionárias dos países da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) que vão depender do crédito do BM (Banco Mundial) e apoio do FMI (Fundo 

Monetário Internacional). Progressivamente, afirmam Dardot e Laval (2016), a disciplina 

monetária e orçamentária assumem nova orientação em forma de dispositivos e 

mecanismos econômicos que mudam as “regras do jogo” entre os diferentes capitalismos 

nacionais e entre as classes sociais em cada um dos espaços nacionais. Este sistema de 

regras vai se chamar, segundo Dardot e Laval (2016, p 197), “sistema disciplinar 

mundial”, ou seja, “(…) dispositivos disciplinares polidos desde os anos 1970 pelos 

governos atraídos para o dogma do monetarismo”. 

O Consenso de Washington8, estabelece na comunidade financeira internacional 

o conjunto de recomendações que todos os países devem seguir para conseguir 

empréstimos e auxílios. Entre as dez recomendações da nova ordem mundial encontram-

se: 

Disciplina orçamentária e fiscal (respeito ao equilíbrio orçamentário e 
diminuição dos descontos obrigatórios e taxas de impostos); 

liberalização comercial, com supressão de barreiras alfandegárias e 

fixação de taxas de câmbio competitivas; abertura à movimentação de 

capitais estrangeiros; privatização da economia; desregulamentação e 
criação de mercados concorrenciais e proteção dos direitos de 

propriedade, em particular à propriedade intelectual dos oligopólios 

internacionais (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 197).   

  

As organizações internacionais tiveram um papel bastante ativo na difusão dessa 

norma (Consenso de Washington). O BM e o FMI tiveram a função de mudar 

radicalmente nos anos de 1980, em consequência da adesão dos governos dos países mais 

poderosos à nova racionalidade governamental. As economias mais frágeis, como o 

Brasil, tiveram que obedecer às recomendações desses organismos para conseguir ajuda. 

 
8 

Consenso de Washington. “(...) sistema de regras, definiu o que poderíamos chamar der sistema disciplinar mundial (...) processo 

de experimentação de dispositivos disciplinares polidos desde os anos 1970 pelos governos atraídos pelo dogma do monetarismo. 

Encontrou sua formulação mais condensada naquilo que John Williamson chamou de “Consenso de Washington”. Esse consenso se 

estabeleceu na comunidade financeira internacional como um conjunto de recomendações que todos os países deveriam seguir para 

conseguir empréstimos e auxílios. Entre as dez recomendações da nova ordem mundial, encontramos: disciplina orçamentária e fiscal 

respeito ao equilíbrio orçamentário e diminuição dos descontos obrigatórios e taxas de impostos); liberalização   comercial, com 

supressão das barreiras alfandegárias e fixação de taxas de câmbio competitivas, abertura  à movimentação de capitais estrangeiros, 

privatização da economia; desregulamentação e criação de  mercados concorrenciais e proteção aos direitos de propriedade, em 

particular á propriedade intelectual dos oligopólios internacionais. (DARDOT, P. A nova razão do  mundo: ensaio sobre a sociedade 

neoliberal / Pierre Dardot; Christian Laval; tradução Mariana Echalar, 1. ed. – São Paulo; Boitempo, 2016, p. 197-198). 
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Com a promessa de que os países deveriam  aceitar  o ajuste estrutural imposto pelas 

organizações, para salvar suas economias da crise, mostraram que foram bastante 

destrutivas; sufocaram crescimento com altas taxas de juros; arruinaram a produção local; 

levaram à concorrência com países mais desenvolvidos, agravando as desigualdades e 

aumento da pobreza (DARDOT; LAVAL, 2016). 

A norma neoliberal, em nível mundial se instala por meio de um mercado de 

capitais que se concretiza por intermédio de reformas legislativas como a liberação total 

do câmbio, privatização do setor bancário; abertura dos mercados financeiros e em nível 

regional a criação do “euro”, moeda única europeia.     

Observa-se também, o ajuste neoliberal  no campo educacional brasileiro, quando  

o ministro Paulo Renato de Souza segue as recomendações do BM (Banco Mundial) 

divulgadas nos documentos:1)  Financing education in developing countries – An 

exploration of policy options (WORLD BANK, 1986), o qual defende maior investimento 

privado e social em educação básica, deixando em segundo plano os investimentos em 

educação superior;  2) Higher education: the lessons of experience (WORLD BANK, 

1994), depois de um diagnóstico feito para saber o motivo da crise universitária chega-se 

à conclusão de que o déficit público dos Estados seria por destinar recursos públicos em 

excesso à educação superior, também deixa evidente a defesa pelo ensino na 

universidade, deixando de fora a pesquisa, sua atividade-fim; 3) The financing and 

management of higher education – A status report on worldwide reforms (WORLD 

BANK, 1998); que confirma o resultado das recomendações dos dois documentos 

anteriores:  expansão de matrículas e de IES, cada vez mais diferenciadas; redução do 

custo/aluno; orientações e soluções do mercado; diversificação de fontes ou busca de 

recursos não-estatais (SGUISSARDI, 2015). 

Desse modo, as reformas de 1998 estiveram muito mais orientadas para o mercado 

do que para a propriedade pública ou para a planificação e regulação estatais. Justificadas 

pela crescente importância que se dá, em quase todo o mundo, ao capitalismo de mercado 

e os princípios da economia neoliberal.   

Nessa perspectiva, o Banco Mundial (1998) propõe sua nova tese: “o ensino 

superior seria um bem, antes privado que público, porque ele responderia a muitas das 

condições ou características de um bem privado que se pode subordinar às forças do 

mercado” (SGUISSARDI, 2015, p. 874).   

O novo modelo de governo conquista muitos países, os temas e os termos da “boa 

governança” e das “boas práticas” tornam-se mantra da ação governamental. As 
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organizações internacionais propagam as normas da ação pública sobretudo nos países 

em desenvolvimento. O BM, no Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 1997 

propõe substituir o termo “estado mínimo” para “estado melhor”. Tem o desejo de ver o 

Estado como “regulador” dos mercados. Um estado com autoridade para criar quadros 

indispensáveis à economia. Para o BM, o Estado eficaz é um Estado central forte, cuja 

prioridade é uma atividade reguladora que garanta o estado de direito e facilite o mercado 

e seu funcionamento (DARDOT; LAVAL, 2016). 

O Banco Mundial publica em seu relatório de 1997:  

Constatamos neste momento que o mercado e o Estado são 

complementares, já que cumpre a este instaurar as bases institucionais 
necessárias ao funcionamento daquele. Ademais para atrair 

investimentos privados, a credibilidade do governo, isto é, a 

previsibilidade das regras e das políticas públicas e a constância de sua 
aplicação, pode ser tão importante quanto o conteúdo destas últimas 

(WORLD BANK, 1997 apud DARDOT; LAVAL, 2016, p. 311). 

 

Nos períodos de 1996, 1997 e 1998 ocorre um estancamento da expansão da 

educação superior pública federal no Brasil. É nesse período que tem início,  a 

implantação das avaliações em IES com o chamado “Provão”, na graduação;  e, no 

modelo Capes, na pós-graduação.  

A passagem do capitalismo fordista ao capitalismo financeiro também foi marcada 

por uma sensível mudança das regras de controle das empresas. As práticas de controle 

agora, têm a função de aumentar a cotação da bolsa, o objetivo comum dos acionistas e 

dirigentes. O mercado financeiro se transforma em agente disciplinante para todos na 

empresa, desde o dirigente até o assalariado de base. “Todos devem submeter-se ao 

princípio de accontability, isto é, a necessidade de “prestar contas” e ser avaliado em 

função dos resultados obtidos” (DARDOT; LAVAL, 2016, p.201). 

O Estado foi reestruturado de duas maneiras: de fora, com privatizações maciças 

de empresas públicas pondo fim ao estado-produtor, mas também de dentro, com a 

instauração de um estado-avaliador e regulador que vai mobilizar novos instrumentos de 

poder e com eles, estruturar novas relações entre governo e  sujeitos sociais. (DARDOT; 

LAVAL, 2016). 

A globalização promoveu novas formas da “arte de governar” em todo o mundo 

em qualquer situação local, os mesmos métodos e o mesmo discurso é proferido: 

competição, reengenharia de processos, benchmarking, best practice, indicadores de 

desempenho, entre outros. São métodos e categorias válidas para todos os problemas, 
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todas as esferas de ação, desde a defesa nacional a gestão de hospitais, universidades, 

passando pela atividade judicial. Essa reforma do Estado segundo princípios do setor 

privado apresenta-se ideologicamente como neutra visa apenas à eficiência, ou seja, à 

otimização dos recursos.  

Com esse governo empresarial, o mercado não se impõe simplesmente porque 

invade os setores do Estado, mas também, porque se tornou um modelo universalmente 

válido para pensar a ação pública e social. Hospitais, escolas, universidades, tribunais e 

delegacias são considerados empresas das mesmas categorias.  

A racionalidade dessa gestão pública aceita universalmente age de maneira mais 

eficaz do que qualquer discurso radical, enfraquece as resistências éticas e políticas. O 

funcionário é um agente racional que age apenas pelos estímulos materiais que possam 

parecer heterogêneos à lógica quantitativa dos desempenhos. Seu salário ou sua promoção 

vão depender do cumprimento de indicadores, ou seja, da gestão do desempenho 

(DARDOT; LAVAL, 2016). 

As normas contábeis não se constituem em uma ideologia, mas um tipo de 

racionalidade importada do econômico. As atividades judiciárias, médica, social, cultural, 

educacional ou policial são medidas pelo modo como são consideradas pelos clientes 

desses serviços, agora regidos pelos princípios gerenciais. (DARDOT; LAVAL, 2016). 

A racionalidade governamental, como afirmam Dardot e Laval (2016), da “cultura 

do resultado” acontece na justiça, na medicina, na cultura, na educação e sobre quaisquer 

valores que podemos julgá-las. O ato de julgamento não mais depende de critérios éticos 

e políticos, é substituído por medida de eficiência. Desse modo a tendência é ocultar as 

finalidades próprias de cada instituição em benefício de uma norma contábil idêntica, 

como se elas não tivessem seus valores próprios.  

O objetivo dessa gestão é controlar estritamente os agentes para aumentar seu 

comprometimento com o trabalho. Espera-se desses agentes a obtenção de resultados, 

contabilizados como na empresa privada, em vez de respeito aos procedimentos 

funcionais (DARDOT; LAVAL, 2016). 

1.3 O modo de governar os homens 

 Não se pode admitir que a crise atual pela qual passa a grande maioria dos países 

do Ocidente seja apenas consequência de um excesso de finanças ou efeito de uma 

ditadura de mercados, ou ainda uma colonização dos Estados pelo capital. Como Dardot 

e Laval (2016) afirmam, a crise do euro não é uma simples crise monetária, as crises dos 

países do sul da Europa não são apenas crises orçamentárias, assim como a crise que 
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iniciou em 2008 não é uma simples crise econômica. “A crise mundial é uma crise geral 

é uma crise global do neoliberalismo, do modo como governar as sociedades” (p. 27). 

A crise financeira ligada às medidas que desde o fim dos anos 1970 introduziram 

na esfera das finanças norte-americanas e mundiais novas regras baseadas na 

generalização da concorrência entre as instituições bancárias e os fundos de 

investimentos, que levaram ao aumento dos níveis de riscos além de espalhá-los por toda 

economia com a finalidade de obter lucros imensos. “A crise mundial é uma crise geral 

da governamentalidade neoliberal, isto é, um modo de governo das economias e das 

sociedades baseado na generalização do mercado e da concorrência” (DARDOT; 

LAVAL, 2016, p. 27).  

O neoliberalismo é um sistema de normas que hoje estão inseridas nas práticas 

governamentais, nas políticas institucionais e nos estilos de gestão. Pode-se afirmar que 

é um sistema que tanto mais se adapta quanto mais se excede a esfera mercantil e 

financeira. Diz-se que estende a lógica dos mercados muito além das fronteiras do 

mercado, produzindo uma “subjetividade contábil”, ao promover a concorrência 

sistemática entre os indivíduos. (DARDOT; LAVAL, 2016).  

Contrariamente ao que alguns estudiosos acreditam ser, o neoliberalismo não 

passa de uma ideologia, uma crença, um estado de espírito, que apenas bastaria a 

observação dos fatos objetivos. Para Foucault (2004) as técnicas de governamentalidade 

do neoliberalismo vão além do valor absoluto que se atribui ao mercado, como instância 

decisiva, não somente de regulação social, mas principalmente de controle da vida dos 

próprios indivíduos.  

Observa-se essa situação quando da criação de métodos de avaliação do ensino 

público inspirados na gestão das empresas. Em setembro de 2012, depois de uma longa 

greve de professores de Chicago, um projeto de avaliação dos professores de acordo com 

o desempenho dos seus alunos em testes, que permitiam a avaliação dos professores por 

meio dos resultados obtidos pelos alunos nos testes, com a possibilidade de demissão do 

professor, cujos alunos não apresentassem resultados satisfatórios. Práticas direcionadas 

para a defesa do capital, tornam-se produtoras de subjetividades que acabam se tornando um 

modo de vida para milhares de pessoas (DARDOT; LAVAL, 2016)  

O que está em jogo nesse exemplo é a construção de uma nova subjetividade, ou 

também chamada de subjetivação contábil e financeira, que nada mais é do que uma 

subjetivação capitalista. Afirmam Dardot e Laval (2016), 
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Trata-se de produzir uma relação do sujeito individual com ele mesmo 

que seja homóloga à relação do capital com ele mesmo, ou, mais 
precisamente uma relação do sujeito com ele mesmo como um capital 

humano que deve crescer indefinidamente, isto é um valor que deve 

valorizar-se cada vez mais (p. 31). 

Não são apenas teorias falsas que precisam ser combatidas, mas é todo um quadro 

normativo que deve ser desmantelado e substituído por uma outra racionalidade 

governamental. 

Quanto ao Estado, Dardot e Laval (2016) afirmam que a crise mostra que ele faz 

o papel de coprodutor voluntário das normas da competitividade em nome de salvar as 

condições mínimas de bem-estar, saúde e educação da população. Além do mais, a crise 

também mostra que o Estado por defender o sistema financeiro tem interesse nas novas 

formas de sujeição do assalariado e no endividamento da população em nome do 

capitalismo contemporâneo. O Estado neoliberal ou “Estado-estrategista”, codecididor 

dos investimentos e das normas é uma peça da máquina que se deve combater” (p. 31). 

Adota-se a visão de Estado no sentido da genealogia de Foucault,  uma  

metodologia que busca o poder “no interior de uma trama histórica em vez de (procurá-

lo em) um sujeito constituinte”, dado que, como vimos, o sujeito é constituído. 

(FOUCAULT, 1992, p. 119) 

Poder é compreendido como algo que emane de um centro, de instituições ou do 

Estado, como algo que se possua e que tenha uma natureza ou substância própria, unitária 

e localizável. Assim, por poder, Foucault não entende que seja uma ação global de um 

sobre os outros, ou de um grupo sobre outro, mas múltiplas formas de dominação que 

podem se exercer na sociedade.  

Sobre Estado descarta-se a ideia de que é o lócus de geração e articulação de um 

poder geral e amplo, para Foucault, o Estado,   

(...) não é fonte central do poder, mas sim uma matriz de 

individualização “sobre” a qual cada um tem construída a sua 
subjetividade, vive sua vida e pratica suas ações. O poder se exerce no 

Estado, mas não se deriva dele, pelo contrário, o poder se estatizou ao 

se abrigar e se legitimar sob a tutela das instituições estatais 
(FOUCAULT, 1993, p.122) 

 

Se para Weber (1999)  o Estado moderno é a fonte de poder que se formou com 

as suas artimanhas e burocracias sobre os indivíduos, desconsiderando-os, para Foucault, 

o Estado não tem toda essa importância, nem é a fonte do poder, nem é assim tão funcional 

quanto se costuma pensar. Para ele, hoje, a questão principal da relação entre indivíduo e 

Estado não consiste em liberar o indivíduo do Estado e das instituições estatais, mas sim 
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em nos liberar, a nós próprios, do Estado e do tipo de individualização vinculada a ele. 

Foucault propõe que se devem fomentar novas formas de subjetivação mediante a recusa 

do tipo de individualidade que se impuseram a todos nós durante vários séculos 

(FOUCAULT, 2001). 

É por isso que o poder não é uma questão para ser  compreendido por uma análise 

jurídica ou política, por mais minuciosa e competente que seja mesmo que tal análise 

tome o Estado como objeto. Em uma relação de poder observa-se  um modo de ação sobre 

as ações, ou seja, as relações de  poder encontram-se  profundamente arraigadas no nexo 

social, viver em sociedade é viver  de  modo  tal  que seja  possível que  uns  atuem  sobre 

as ações dos outros, uma sociedade sem relações de poder é uma abstração. 

Sobre o conceito de poder,  Foucault  afirma que  “o  poder  não  se  dá,  não  se  

troca  nem se  retoma,  mas  se  exerce,  só  existe  em  ação,  como também da afirmação 

que o poder não é principalmente manutenção e reprodução das relações econômicas, mas 

acima de tudo uma relação de força” (FOUCAULT, 2001, p.122).  

Poder tem o sentido de “conduzir condutas” de si mesmo, do próprio corpo, de 

suas atitudes, gestos, comportamentos, vontades etc. e, de outros. Então, poder  tem a ver  

com  “governamento”  de  si  e  dos  outros. (FOUCAULT, 2001, p. 122). 

A expressão “governamento” tem origem na ciência política ao fazer uso da 

palavra governo a partir dos séculos XVII e XVIII. “Governamento está relacionado ao 

sentido de “dirigir as condutas” de indivíduos ou pequenos grupos humanos: governar as 

crianças, as mulheres, a família etc.” (FOUCAULT, 2001, p. 175). 

Foucault, em substituição à governo usa “governamento”  um  significado  mais    

amplo, que  foi  sendo  apropriado pelo  Estado,  produzindo-se  um  deslocamento  e  

uma  restrição  de  seu  sentido  em  torno  das  instituições  do  Estado, pode-se dizer que 

as relações de poder foram progressivamente governamentalizadas. Ao caráter 

governamental que o Estado assumiu, Foucault chama de “governamentalidade”.  

Resultado de um longo  processo histórico,  cujas  raízes  Foucault  vai  buscar  na  pastoral  

cristã, característica  da  sociedade  da  lei, Estado  de  justiça,  da  Idade  Média,  passando  

pela  sociedade  de  regulamento  e  disciplina, Estado  administrativo,  dos  séculos  XV  

e  XVI até  chegar  à  sociedade  de  polícia,  controlada  por  dispositivos  de segurança, 

Estado  de  governo,  moderno,  “governamentalizado” (VEIGA-NETO, 2007).   

Ao analisar a arte de governar, Foucault mostra que no Ocidente não é a sociedade 

que paulatinamente passa a ser estatizada; pelo contrário, o Estado é que cada vez mais 
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torna-se governamentalizado. O Estado é visto como uma das possibilidades das 

múltiplas técnicas de governo (CANDIOTTO, 2010). 

A cada momento, são as táticas de governo que permitem definir o que 

é da competência do Estado e o que permanece fora dela, o que é 

público e o que é privado, o que é (p.39) estático e o que é não-estático. 

Assim (...), só é possível compreender a sobrevivência e os limites do 
Estado levando em conta as táticas gerais da governamentalidade 

(FOUCAULT, 2001, p. 112). 

 

Sabe-se que Foucault toma como exemplo de análise as técnicas de 

governamentalidade liberal e neoliberal problematizadas no curso de 1978/1979 no livro 

“Nascimento da Biopolítica”, esta tese no entanto, não teve por objetivo analisar essas 

técnicas de governo estatais em profundidade, mas apontar a problematização da 

governamentalidade que permite estabelecer um diagnóstico significativo da atualidade, 

a partir da ênfase na racionalização do poder político. É a concepção que se adota para 

análise deste estudo do neoliberalismo pelas características e diferenciais que especificam 

a governamentalidade neoliberal (FOUCAULT, 1978) 

Para Dardot e Laval (2016) o primeiro liberalismo do século XVIII caracteriza-se 

pelas questões de limites do governo. O governo liberal é exercido por meio de leis 

naturais e leis econômicas, mais ou menos conjugadas. As leis naturais fazem do homem 

o que ele é naturalmente e devem ser o marco para a ação pública e por meio de leis 

econômicas, igualmente naturais que devem mobilizar e regular a decisão política. No 

entanto, por mais finas que sejam as doutrinas do direito natural e da doutrina dogmática 

do laissez- faire9, as técnicas do governo liberal estimulam os interesses individuais para 

fazê-los servir ao bem geral. Observa-se, um liberalismo clássico com certa concepção 

comum do homem, da sociedade e da história. 

A nova versão do liberalismo que se mostra no século XIX exige uma revisão do 

sistema antigo do laissez-faire. Combater o socialismo e outras versões do totalitarismo 

exige uma reformulação das bases do liberalismo. Nessa crise econômica, política e 

doutrinal duas correntes vão se esboçar a partir do Colóquio Walter Lippmann em 1938: 

a corrente do ordoliberalismo alemão, representada por Walter Eucken e Wilhelm Röpke 

e a corrente austro-americana representada por Ludwig von Mises e Friedrich A. Hayek.   

 
9 Laissez-faire: expressão francesa que simboliza o liberalismo econômico, na versão mais pura do capitalismo de que o mercado 

deve funcionar livremente, sem interferência, taxas nem subsídios, apenas com regulamentos suficientes para proteger os direitos de 

propriedade. Disponível em: http://www. wikipedia@org.br Acesso em: 13/06/2020. 

 

http://www/
mailto:wikipedia@org.br
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O colóquio aconteceu em agosto de 1938, cujo organizador das reuniões 

internacionais foi o filósofo Louis Rougier, com 26 economistas, filósofos e funcionários 

do alto escalão de vários países. Nessa reunião ocorreu o lançamento da tradução francesa 

do livro de Walter Lippmann10 “An Inquiry into the Principles of the Good Society” (Uma 

investigação sobre os princípios da Grande Sociedade) com o título de La cité livre (1938) 

com a presença do autor em Paris. O lançamento do livro pelo organizador do colóquio 

representou um manifesto de reconstrução do liberalismo.    

Os anos de 1980 foram marcados pelo triunfo de uma política reconhecida, ao 

mesmo tempo, como conservadora e neoliberal, que se constituía em uma resposta 

política à crise econômica e social do regime fordista de acumulação de capital. Os nomes 

Ronald Reagan e Margaret Thatcher representam o rompimento com o sistema do Estado 

do bem-estar da socialdemocracia e a implantação de novas políticas que supostamente 

poderiam superar a inflação, a queda de lucros e a desaceleração do crescimento 

econômico. 

No entanto, essas novas políticas vão exigir mudanças radicais no modo de 

exercício do poder governamental, assim como mudanças nas regras e funcionamento do 

capitalismo. Uma nova lógica normativa capaz de reorientar políticas e comportamentos 

em nova direção. Se o compromisso socialdemocrata representava intervencionismo do 

Estado, o compromisso neoliberal vai representar o livre-mercado, “mas não significa a 

simples retirada de cena do Estado, mas um reengajamento político do Estado sobre novas 

bases, novos métodos, novos objetivos”. (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 190). 

A partir deste momento se reconfigura uma estratégia neoliberal, ou seja, o 

conjunto de discursos, práticas, dispositivos de poder visando à instauração de novas 

condições políticas, a modificação das regras de funcionamento econômico e a alteração 

das relações sociais de modo a impor esses objetivos. Por estratégia, entende-se  a escolha 

dos meios empregados para se chegar a um fim (DREYFUS; RABINOW, 1995).  

Nas décadas de 70 e 80 estratégias também eram entendidas como: os meios para 

alcançar em menor prazo de tempo, objetivos bem definidos;  desmantelamento do Estado 

social; privatização das empresas públicas, dentre outras. Outro sentido do termo 

 
10 Lippmann, jornalista editorialista norte-americano, famoso pelas análises da opinião pública e política estrangeira norte-americana, 

esteve entre as duas guerras do cruzamento do “novo liberalismo” com o neoliberalismo. (...) ele se pronuncia a favor de um controle 

científico da economia e da sociedade. Mais tarde, seus escritos dão continuidade a sua tese de que não existem liberdades sem a 

intervenção governamental. Salienta que em resposta à crise consiste em o Estado assumir a responsabilidade pela condição de vida 

dos cidadãos. (...) dando ao governo uma nova função que consiste em usar de todos os seus poderes para regular o ciclo dos negócios. 

(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 74, nota de rodapé.)  
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estratégia foi elaborado por Foucault (2001), a ideia de estratégia sem sujeito ou sem 

estrategista, isto é, com sentido de uma ideologia já elaborada.  Foucault (2001) a define 

como a lógica das práticas que instauram técnicas de poder, as técnicas disciplinares, os 

dispositivos.   

Ou, como Dardot e Laval (2016) as definem: se multiplicam e se impõem pouco 

a pouco a uma direção global sem que ninguém seja o instigador desse impulso na direção 

de um objetivo estratégico, “(...) a maneira como a concorrência se constituiu como nova 

norma mundial a partir de certas relações entre as forças sociais e certas condições 

econômicas, sem que tenha sido escolhida de forma premeditada por um Estado Maior 

qualquer” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 192). 

As transformações do capitalismo não surgiram de repente, mas foram precedidas 

pelas críticas de políticos contra o Estado do bem-estar. A legitimação da nova norma foi 

acompanhada por uma luta ideológica e uma mudança de comportamento. Foram 

utilizadas técnicas e dispositivos de disciplina, isto é, de sistemas de coação, tanto 

econômicos como sociais, cuja função é obrigar os indivíduos a governar a si mesmo sob 

a pressão da competição, segundo uma lógica de valorização do capital. A ampliação 

dessas técnicas disciplinares assim como a sua codificação institucional, levaram a 

instauração de uma racionalidade governamental, um tipo de regime de evidências, uma 

cultura do neoliberalismo, que impôs aos governantes como única forma de 

inteligibilidade de conduta humana (DARDOT; LAVAL, 2016). 

Houve uma reviravolta na crítica social; até os anos de 1970, desemprego, 

desigualdades sociais, inflação e alienação eram patologias sociais atribuídas ao 

capitalismo; a partir dos anos 1980 os mesmos problemas foram atribuídos ao Estado. “O 

capitalismo deixou de ser o problema e se tornou a solução universal”, afirmam Dardot e 

Laval (2016, p. 209).  

A ideologia do neoliberalismo foi possível primeiro graças ao novo crédito que se 

deu a críticas contra o Estado, em seguida pelo enfraquecimento das doutrinas de 

esquerda e do desabamento de qualquer alternativa do capitalismo.   

As críticas contra o Estado se impuseram pela desmoralização dos indivíduos, 

tudo o que se referia a serviços públicos associava-se a irresponsabilidade, a 

incompetência, a injustiça, a espoliação e o imobilismo. Tudo era estacionário por falta 

de incentivo à concorrência. Surgem as ideias de que “o Estado é muito caro, desregula a 

frágil máquina econômica, desestimula a produção” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 207). 

Também pelas críticas da ideia de desperdício burocrático; caráter inflacionário dos 
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gastos do Estado; o tamanho insuportável da dívida acumulada; o efeito de impostos 

muito pesados; fuga das empresas e capitalistas do espaço nacional que se tornaram não 

competitivos por causa do peso dos encargos.  

Uma grande quantidade de artigos, teses e relatórios ao avaliar o custo-benefício 

do Estado chegam à conclusão de que:  

(...) o seguro-desemprego e a renda mínima são os responsáveis pelo 

desemprego; os gastos com saúde agravam o déficit e provocam a 

inflação dos custos; a gratuidade dos estudos incentiva a vadiagem e o 
nomadismo dos estudantes; as políticas de distribuição de renda não 

reduzem as desigualdades, mas desestimulam o esforço; as políticas 

urbanas não eliminaram a segregação, mas tornaram mais pesada a 
taxação (DARDOT; LAVAL, 2016, p.210). 

 

 Mas, chegam à conclusão de que pela desmoralização que se é capaz de provocar 

na população a opinião de que a política do Estado de bem-estar se tornava cara demais, 

que o Estado burocrático destrói as virtudes da sociedade civil: a honestidade, o sentido 

do trabalho bem feito; o esforço pessoal, a civilidade, o patriotismo. Não é o mercado que 

destrói a sociedade civil com sua ambição pelo lucro, mas é o Estado o responsável pela 

destruição da moral dos indivíduos. Buscar o bem da maioria da população, por meio de 

políticas de proteção e redistribuição apenas resultaria em sua desgraça (DARDOT; 

LAVAL, 2016). 

 A proteção social proveniente do Estado do Bem-Estar tem efeito perverso de 

incentivar os agentes econômicos a preferir o ócio ao trabalho, à perda do senso de 

responsabilidade, ao abandono dos deveres familiares, à perda do gosto pelo esforço e do 

amor ao trabalho. Em resumo, a proteção social destrói valores sem os quais o capitalismo 

não pode funcionar, o futuro repousa sobre a fé no capitalismo,  

A fé no homem, no futuro, a fé no retorno cada vez maior do dom, a fé 

nas vantagens mútuas do comércio, a fé na providência de Deus são 
fundamentais para o êxito do capitalismo. Todas são necessárias para 

encorajar a paixão no trabalho e o espírito de empresa contra todos os 

fracassos  e as frustrações inevitáveis de um mundo perdido; para 
inspirar a confiança e a solidariedade numa economia em que elas 

muitas vezes serão traídas; para encorajar a renúncia aos prazeres 

imediatos em nome de um futuro que corre o risco de virar fumaça; e, 

finalmente para estimular o gosto pelo risco e pela inciativa num mundo 
em que os lucros evaporam quando os outros se recusam a entrar no 

jogo (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 212). 

 

 A ajuda social e outras subvenções apenas prejudicam o trabalho. Os únicos 

remédios para os pobres seria diminuir as transferências dos ricos para os pobres e a volta 

aos valores tradicionais: trabalho, família e fé. A ideia implícita está na proteção da 
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propriedade privada e da riqueza. Já que a família tem a ideia de esforço e fé, os três 

pilares da prosperidade propostos são: casamento monogâmico, crença em Deus e espírito 

de empresa. Assim se livra da ajuda social que apenas destrói a família, a coragem e o 

trabalho. 

A tese defendida era que a única solução seria o fim do Estado do Bem-Estar e a 

recuperação da solidariedade entre parentes e vizinhos, que obriga o indivíduo assumir 

suas responsabilidades a recuperar certo status, certo orgulho, para manter a honra. A luta 

generosa contra as pobrezas fracassou porque convenceu os pobres a parar de tentar 

progredir, o contrário do que fizeram várias gerações de imigrantes. (DARDOT e 

LAVAL, 2016, p. 210). 

A intervenção do Estado é justificada por uma concepção de que o indivíduo é 

produto de seu meio, portanto não pode ser responsável pelos seus atos. Essa lógica se 

inverte, é preciso considerar o indivíduo plenamente responsável. Responsabilizar o 

indivíduo, significa responsabilizar a família. O enriquecimento deve ser o valor supremo 

e visto como a razão mais eficaz para incentivar trabalhadores a aumentar o esforço e o 

desempenho. Deve-se submeter a direção das empresas aos acionistas por meio das 

privatizações, porque serão exigentes com a gestão de seu patrimônio. É preciso pôr o 

cliente na posição de árbitro entre vários operadores para pressionar a empresa a servi-lo 

melhor (DARDOT; LAVAL, 2016). 

A alavanca para a responsabilização, isto é para o bom desempenho dos 

assalariados nas empresas, é a concorrência entre os consumidores. Se o indivíduo é o 

único responsável por seu destino, a sociedade não lhe deve nada, mas por outro lado ele 

deve demonstrar seu valor para ser merecedor das boas condições de vida. Desse modo 

surge o discurso da valorização de riscos, a vida é uma permanente gestão de riscos que 

exige autocontrole e regulação de seus próprios comportamentos. A palavra-chave é 

autorregulação, uma sociedade de risco acompanhada por variadas propostas de proteção 

e seguro privados. Algumas atividades foram reinterpretadas como meios de proteção 

social, por exemplo a educação de formação profissional que passa a ser vista como um 

escudo que protege do desemprego e pode aumentar a empregabilidade. Outra situação 

semelhante é a competição nos exames do ENEM que levam o estudante a exigência de 

tirar pontos mais elevados para garantia de uma vaga em universidade pública.  

A compreensão dessa lógica da moral requer uma nova maneira de analisar os 

indivíduos. A razão econômica se aplica a todas as esferas da ação privada ou pública 

sem separar a política, a sociedade e a economia, significa dizer que toda ação humana é 
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econômica, todos os aspectos do comportamento humano são traduzíveis em preço. 

(DARDOT; LAVAL, 2016).  

Segundo Becker11 (1976), a ideia consistia em:   

(...) estender a função de utilidade empregada na análise econômica de 
modo que o indivíduo seja visto como um produtor e não um simples 

consumidor. Ele produz mercadorias que vão satisfazê-lo, utilizando 

bens e serviços comprados nos mercados, tempo pessoal e outros 
“inputs” que possuem valor, preços ocultos, mas calculáveis 

(BECKER, 1976  p. 215).  

 

 A ação sobre as ações de indivíduos aparentemente livres em suas escolhas trata-

se da concepção de governamentalidade que permite redefinir a disciplina como técnica 

de governo, própria das sociedades de mercados. 

Essa lógica, que se impõe ao mercado, dos indicadores de desempenho  vai ser 

imposta também na educação, mais especificamente pelo INEP/MEC, responsável pela 

elaboração e implementação das avaliações externas, também reconhecidas como 

“avaliação em ‘larga escala’, com a finalidade de fazer juízos de valor e propor 

alternativas em âmbito mais amplo que o da instituição de ensino” (BRASIL, 2020).  Os 

instrumentos de medida utilizados nas provas e exames são os testes, desenhados para 

medir o desempenho dos participantes em determinadas situações, com o objetivo de 

realizar inferências sobre o processo educacional em desenvolvimento (BRASIL, 2020). 

Os testes ou itens das provas e exames fazem parte do BNI (Banco Nacional de 

Itens) é “uma quantidade expressiva de itens com comprovada qualidade técnico-

pedagógica e psicométrica para comporem os testes de uma avaliação em larga escala”. 

(BRASIL, 2020, 45). Fazem parte das avaliações em larga escala sob a responsabilidade 

do INEP/BNI:  Provinha Brasil; Saeb; Enem; Encceja; Enade; Revalida; Prova Nacional 

de Concurso para o Ingresso na Carreira Docente; Prolibras; Certificado de Proficiência 

em Língua Portuguesa (BRASIL, 2020). 

O BNI  nas provas e exames elaborados em um formato técnico por meio de testes, 

pressupõe medir a eficiência e a qualidade da aprendizagem que foi oferecida aos 

estudantes de graduação a longo do curso que escolheram.   

 
11 Para Gary S. Becker, toda ação humana é econômica: “A abordagem econômica fornece um quadro único 

valioso para a compreensão de todo o comportamento humano. Significa que todos os aspectos do 

comportamento humano são traduzíveis em preços.” (1976, p. 6).  
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Esse modo de mensurar o desempenho de estudantes tornou-se a tecnologia de 

controle das relações de poder nos serviços públicos e privados. Tornou-se uma obsessão 

pelo controle. Por meio dos resultados das provas do Enade as IES são avaliadas pela 

qualidade de seus cursos. Têm a tendência a submeter o estudante à lógica neoliberal 

como aluno e como futuro profissional. 

Desse modo apresentam-se os dados coletados dos documentos publicados pelo 

MEC/INEP, a fim de compreender como se dá a operacionalização dos testes realizados 

pelo BNI nas provas do Enade de 2014 e 2017 do curso de pedagogia. 

1.4 BNI - Banco Nacional de Itens: concepção e implementação 

Enquanto na escola, as avaliações são feitas pelo professor ou pela instituição para 

propor alternativas  no âmbito da sala de aula ou da escola, as avaliações externas ou em 

larga escala  distinguem-se das avaliações internas, na medida em que são elaboradas por 

um órgão externo às escolas,  com a finalidade de fazer juízos de valor e propor 

alternativas em âmbito mais amplo que o da instituição de ensino. O Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é responsável pela 

elaboração e aplicação de avaliações nacionais em larga escala da educação brasileira 

(BRASIL, 2010).  

As avaliações tornaram-se práticas frequentes como mecanismo de regulação das 

políticas públicas em educação, sendo assim, necessária a implantação e a manutenção 

de um banco de itens que possa oferecer subsídios para a construção de testes com o 

formato estabelecido pelo INEP. “A existência de um Banco Nacional de Itens (BNI) no 

Inep é necessária para que se tenha uma quantidade expressiva de itens com comprovada 

qualidade técnico-pedagógica e psicométrica para comporem os testes de uma avaliação 

em larga escala” (BRASIL, 2010, p. 04). 

O BNI, vinculado ao MEC/INEP, visa à produção dos itens (questões) para as 

provas, como também à formação de um cadastro de colaboradores que desempenham 

funções específicas no processo de elaboração dos exames. Assim, o BNI é ao mesmo 

tempo um banco de itens, como um banco de colaboradores que podem desempenhar o 

papel de elaborador ou de revisor técnico-pedagógico do item. 

Para atender à demanda e, ao mesmo tempo, ampliar a participação da 

comunidade acadêmica das IES nos processos de avaliação o Inep convoca, a cada ano, 

por meio de edital público, docentes interessados em participar do BNI-Enade na 

condição de elaborador ou revisor técnico-pedagógico de itens.  
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A manutenção do BNI depende da entrada constante de itens de qualidade por isso 

são chamados a colaborar nessa construção professores e pesquisadores de todas as 

regiões do Brasil. Existe a preocupação com a diversidade regional entre os elaboradores, 

uma vez que as provas têm caráter nacional. Desse modo, no Guia de elaboração e revisão 

de itens do INEP/BNI, consta que “as provas têm caráter democrático, já que participam 

docentes universitários de todo o país, com diferentes perfis seja na formação acadêmica 

ou na atuação profissional nas respectivas áreas de conhecimento a serem avaliadas” 

(BRASIL, 2017). 

(...) o aumento da participação da comunidade acadêmica nos processos 

de avaliação da educação superior confere maior transparência às 
atividades desenvolvidas pelo Inep quando democratiza os 

instrumentos de prova, aproximando-os da realidade dos cursos 

oferecidos pelas IES brasileiras. (BRASIL, 2017, p.07).  

 

O cadastro de interessados em elaborar e revisar itens para a composição de provas 

desenvolvidas pelo BNI dá-se por meio de chamada pública e edital, quando se realiza o 

cadastro e a seleção  de colaboradores do BNI- INEP de itens para cada prova, no caso 

do Enade  forma-se o  CERES – Cadastro de Elaboradores e Revisores da Educação 

Superior. É exigência para a contratação de elaboradores e revisores que esses, tenham 

comprovado tempo de experiência docente no curso e na área de conhecimento a ser 

avaliada, com o propósito de os itens serem compatíveis com a realidade e com o contexto 

educacional (BRASIL, 2017). 

O BNI é um acervo de itens elaborados com o objetivo de compor instrumentos 

de avaliação da educação superior, são utilizados critérios de sigilo e de segurança, bem 

como a prioridade ao ineditismo e qualidade técnico-pedagógica (BRASIL, 2017).  

Para facilitar a análise dos resultados obtidos pelos estudantes nas provas, o 

instrumento de medida e de análise utilizado pelo BNI é uma prova contendo questões de 

múltipla escolha, ou seja do tipo teste e questões do tipo dissertativas. Este instrumento 

vem desenhado em formato para medir o desempenho dos participantes em determinadas 

situações, com o objetivo de realizar inferências sobre o processo educacional em 

desenvolvimento. Além dessas provas, o estudante também responde a um questionário 

com 09 (nove) questões de percepção da prova, conforme consta no caderno de provas: 

“Confira se este caderno contém as questões de múltipla escolha (objetivas) e discursivas 

de formação geral e do componente específico da área, e as questões relativas à sua 

percepção da prova” (BRASIL, 2010, p.04). 
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A encomenda é o instrumento que orienta elaboradores e revisores técnico 

pedagógicos no processo de construção de itens. Os elaboradores e especialistas, após 

serem selecionados, interpretam a encomenda e elaboram ou revisam o item mais 

adequado à aferição das características propostas, observando todas as informações 

apresentadas na encomenda. (BRASIL, 2017) 

Definida pelas Comissões Assessoras das áreas avaliadas em cada edição do 

exame, a encomenda  de cada item  vem formulada a partir dos elementos  provenientes 

da matriz da prova: o perfil; as competências; objetos de conhecimento; nível de 

dificuldade, tipo do item;  o nível de dificuldade esperado; se o item deve ser de múltipla 

escolha ou discursivo; e, as informações complementares. (BRASIL, 2017). 

Além da recomendação pelo uso ou não de tabelas, gráficos, figuras, desenhos, 

citações, textos e outros elementos que deverão compor cada item elaborado pode ainda 

especificar o tipo de item de múltipla escolha a ser construído, por exemplo, item de 

interpretação, resposta múltipla ou asserção-razão. (BRASIL, 2017). 

Cada elaborador tem acesso apenas à encomenda que lhe foi destinada e não à 

matriz da prova completa, com o propósito de atender ao sigilo das informações.  

A cada encomenda, o elaborador tem de levar em conta  as informações: Perfil, 

com enfoque em uma característica ou em um conjunto de características de perfil 

profissional associadas a uma ou mais competências e objetos de conhecimento;  

Competência, entendida como mobilização de conhecimentos, saberes, escolhas éticas e 

estéticas, habilidades, posturas etc., a serem avaliadas em cada item, “(...) a competência 

emerge na junção de um saber e de um contexto. (...) A competência profissional não 

reside nos recursos (conhecimentos, capacidades etc.) a mobilizar, mas na própria 

mobilização desses recursos”. (BRASIL, 2010, p.07);  Objetos de Conhecimento são 

elementos específicos dos conteúdos curriculares mobilizados para solução de um 

problema. Algumas vezes a encomenda solicita a utilização de dois ou três objetos de 

conhecimento, neste caso, o elaborador deve construir um item que seja capaz de articular 

todos os conteúdos. (BRASIL, 2017). 

Outras informações também devem ser levadas em conta, como: nível de 

dificuldade, critério adotado na composição da encomenda que visa ao equilíbrio da 

matriz e da prova. Informa se o item a ser elaborado de forma a ser fácil, médio ou difícil 

para o estudante que irá respondê-lo; tipo de item, que pode ser de múltipla escolha ou 

discursivo; e, informação complementar, requisito necessário para o atendimento da 
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encomenda, apresenta informação adicional para a elaboração do item, por exemplo, uma 

especificidade relacionada ao conteúdo a ser abordado. (BRASIL, 2017). 

O grau de confiabilidade nos resultados de um processo de avaliação depende 

diretamente da qualidade dos instrumentos produzidos e,  

(...) para se alcançar o rigor no planejamento e na execução da 

avaliação, inicialmente, é preciso ter clareza do que se deseja avaliar, o 
que implica a necessidade de definir com precisão e objetividade os 

perfis, as competências e os objetos de conhecimento a serem avaliados. 

(BRASIL, 2017, p.17)  

A garantia de um item bem elaborado requer o domínio da área de conhecimento 

a ser avaliada e o atendimento aos procedimentos técnicos que envolvem a construção de 

itens do Banco.  Elaborado “artesanalmente” mas a versão final é alcançada após várias 

revisões.  Trata-se de uma tarefa de corresponsabilidade entre elaborador e revisor ao 

confirmarem se o item atendeu integralmente aos requisitos exigidos pelas Comissões 

Assessoras das Áreas. (BRASIL, 2017). 

A equipe técnica e administrativa do BNI é composta por pesquisadores 

tecnologistas; técnicos em assuntos educacionais e colaboradores de apoio 

administrativo; docentes de instituições públicas e privadas da educação básica e/ou 

superior com formação acadêmica e experiência profissional nas respectivas áreas 

avaliadas. Das diferentes regiões do país. Estão distribuídos em comissões, nomeadas 

pelo presidente do INEP.  São grupos de trabalho com diferentes atuações: Comissões 

Assessoras de Área-CAA; Elaboradores e Revisores de itens; Comissão de 

Assessoramento Técnico-CAT (BRASIL, 2017). 

Os itens elaborados para o BNI são submetidos à seguinte sequência de revisões:  

1) Revisão técnico-pedagógica e de forma; 2) Revisão de Comissão Assessora; 3) Revisão 

de Sensibilidade; 4) Revisão Final e aceite do Inep.  

Assim que os elaboradores de itens criam os  itens com criatividade e ineditismo  

considerando as matrizes de prova, tais como: formato do item (múltipla escolha ou 

discursivo), escolha temática, adequação de conteúdos, elaboração de alternativas 

plausíveis e gabarito único (múltipla escolha), justificativa para as alternativas de 

resposta, padrão de resposta (discursivo), citação das fontes dos textos utilizados e demais 

orientações, encaminham  aos revisores  técnico-pedagógicos que após avaliarem o item 

atestam sua qualidade técnico-pedagógica levando em consideração os aspectos a 

adequação do conteúdo ao formato a que o item se destina;  a adequação da 

contextualização do texto-base, não se constituindo mero pretexto;  a coerência e coesão 
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entre as partes que constituem o item; o padrão de resposta adequadamente redigido, no 

caso de itens discursivos;  o paralelismo sintático na estrutura do item;  a clareza e 

precisão do enunciado;   a exigência de resolução do item adequado ao tempo estimado;   

a isenção do item de qualquer tipo de preconceito.  

O checklist do revisor técnico-pedagógico permite uma análise ao mesmo tempo 

global e detalhada. Há campos a partir dos quais podem ser feitas observações que o 

revisor julgar necessárias para justificar, documentar e, finalmente, qualificar o destino 

dado ao item. A proposta do checklist do revisor técnico-pedagógico é oferecer, após seu 

completo preenchimento, o encaminhamento a ser dado ao item, ou seja, 1) aprovação, 

2) aprovação com ajustes ou 3) retorno ao elaborador para aprimoramento do item.  

A revisão é feita e identificada em formulário específico, o que permite a rápida 

recuperação de informações sobre o item revisado. Se necessário, será possível resgatar 

todas as observações registradas durante o processo de construção do item, desde a sua 

elaboração até a aprovação final ou reprovação em etapas subsequentes.  

O checklist de revisor  está disponível no Sistema BNI, que vai   identificar se  o 

item atende a todas as especificidades da encomenda (Tipo de item, Perfil, Competência, 

Objeto(s) de Conhecimento, Informações Complementares e Dificuldade);  se o texto-

base é necessário à resolução do item e se articula com o Enunciado;   se o Enunciado 

apresenta de forma clara o problema a ser solucionado, sem induzir o estudante ao erro;   

se as imagens, gráficos ou desenhos são pertinentes e de boa qualidade;  se a situação-

problema e o vocabulário propostos são adequados à área avaliada; se as alternativas 

completam ou respondem adequadamente o enunciado; se o  gabarito é único e não 

apresenta elementos atrativos que induzam a escolha pelo estudante;  se os distratores são 

plausíveis e não induzem ao erro; se as justificativas dos distratores e do gabarito 

esclarecem adequadamente cada uma das alternativas; se o item é isento de erros 

conceituais e de falhas técnicas; se  o texto-base, ou qualquer outro elemento do item de 

apropriação pública, traz referência bibliográfica completa, de acordo com as normas da 

ABNT. 

Após a revisão técnico-pedagógica, o item é submetido à análise da Comissão 

Assessora de Área (CAA). Cada Comissão analisa, seleciona e revisa os itens de sua área 

de conhecimento, descartando os itens que não atendam às especificações da encomenda, 

que apresentem problemas conceituais ou técnicos, entre outros. A CAA indica, ainda, 

dentre os itens aceitos para compor o BNI, aqueles que farão parte da prova. A CAA 
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poderá, durante a revisão: a) descartar o item; b) aproveitar o item e aprimorá-lo; c) 

aprovar o item sem alterações.  

O principal papel desempenhado pelas CAA nessa etapa é garantir 

correspondência entre os itens elaborados e as encomendas. Para tanto, observa-se a 

pertinência de aprofundamento dos conteúdos em relação ao nível de ensino avaliado, 

considerando o balanceamento da dificuldade dos itens na prova. Essa função destina-se 

à CAA por esta ser formada pelos docentes da área que elaboraram a matriz, pelo fato de 

atuarem diretamente com o público que será avaliado e por sua representatividade 

(geográfica e de categoria acadêmica), permitindo que avaliem, em equipe, a adequação 

dos conteúdos em um exame de caráter nacional. Esta é uma etapa de revisão por pares, 

assim como é a revisão técnico-pedagógica, com o diferencial de que a CAA assume um 

compromisso com a matriz da prova.  

Concluída a etapa de Revisão de Comissão, a equipe de servidores do Inep passa 

a contar com o apoio da Comissão de Assessoramento Técnico (CAT) para que, juntos, 

realizem a revisão transversal das provas, com vistas a identificar e corrigir possíveis 

controvérsias e outros problemas nos itens que foram aprovados pelas CAA para a 

composição do Exame. Esta etapa tem o objetivo de garantir a qualidade do item nos 

demais aspectos alheios ao seu conteúdo específico.  

Os itens aprovados pela CAA são revisados pela CAT junto à equipe de servidores 

do Inep. Nessa etapa, toda a trajetória de construção do item é analisada, considerando 

aspectos técnicos e averiguando implicações que podem ser oriundas de abordagens 

controversas.  

Também propõem que se evitem nos itens, assuntos muito polêmicos, de cunho 

preconceituoso ou com viés político-ideológico evidente. É nessa etapa, também, em que 

o item passa pela revisão de língua portuguesa. Nesse caso, mais uma vez, o item poderá 

ser: a) descartado; b) aproveitado com alterações; c) aproveitado sem alterações.  

Após essa fase de revisão a equipe do BNI procede, então, à revisão final e ao 

aceite de cada item, etapa que antecede a homologação dos itens aprovados no BNI. A 

equipe poderá descartar ou aprovar e homologar o item, tendo, como referencial o 

histórico de discussões junto às Comissões Assessoras de Área e à CAT.  

Neste momento final, a Coordenação-Geral de cada exame homologa os itens que 

farão parte dos cadernos de prova, autorizando a impressão dos instrumentos.  
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É um processo em que se exige sigilo das informações sobre a produção dos itens 

e reputação de todos os docentes envolvidos para que não sejam divulgadas informações 

sobre os instrumentos utilizados.  

Fluxo do item desde a encomenda até ao aceite ou descarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Fluxo do item (Elaborada pelo autor) 

 

O fluxo da passagem do item inicia-se a partir da encomenda que o BNI envia ao 

elaborador, o qual tem um prazo para enviar ao sistema o item pronto. Assim que o revisor 

recebe, faz as observações e retorna ao elaborador propondo as alterações. De posse do 

item em elaboração, o elaborador revê, reelabora se for o caso e reenvia ao revisor. Nessa 

etapa, o revisor envia à revisão do Inep que faz a revisão dando o aceite, propondo ajustes, 

ou dá o descarte. (Figura 01) 

  Para que o item não seja descartado pede-se evitar a exigência de avaliar a 

simples memorização, tampouco exigir mera recordação de conceitos e/ou fórmulas;  de 

usar enunciado do tipo “Em relação ao tema XXX, pode-se afirmar que(...)”;  de abordar 

aspectos regionais e muito específicos;  conter situações, exemplos ou informações  com 

viés político, cultural, discriminação ou preconceito segundo raça, gênero, religião, 

origem, cultura ou outros;   privilegiar abordagens, autores, teorias específicas ou mesmo 

editoras;  utilizar textos da Internet sem a devida conferência de sua originalidade e 

autoria;  citar nomes fictícios jocosos, ou usar  nomes de pessoas públicas;  fazer 

propaganda comercial (marca de produto) ou política; dar pistas que facilitem a resposta;  

apresentar redação muito semelhante entre o enunciado e a alternativa de resposta correta; 

ELABORAÇÃO 

 

REVISÃO TÉCNICA 

  REVISÃO COMISSÃO 

REVISÃO  
DO ELABORADOR 

 

DESCARTE DA 

COMISSÃO REVISÃO INEP 

  

ACEITE INEP 

INEP 

DESCARTE INEP 



59 

 

apresentar a alternativa correta com extensão bem diferente das demais; apresentar 

enunciados vagos, em um conjunto de frases soltas;    fazer uso de termos negativos: 

“falso”, “exceto”, “incorreto”, “não”, “errado”; fazer uso no enunciado dos termos 

“assinale”, “indique”, “aponte” e outros correlatos;  apresentar alternativas longas demais 

e/ou repetitivas, que levem o estudante a ter dificuldade de compreensão;   incluir erros 

grosseiros, absurdos que à resposta correta ou induzam a respostas incorretas;  de tornar 

falsa uma afirmação  pela inclusão da palavra “não” na frase, pelo uso do prefixo “in” 

que podem prejudicar a plausibilidade. (BRASIL, 2017, p. 20) 

Assim, feita a apresentação do objeto de estudo dessa tese, ou seja,  os elementos 

que compõem o processo de elaboração dos exames pelo  BNI, vinculado ao MEC/INEP, 

responsável pela produção dos itens para as provas, e pela  formação de um cadastro de 

colaboradores com funções específicas no processo de elaboração dos exames  confirma-

se  a ideia de que  as avaliações tornaram-se práticas frequentes  de governamentalidade 

do Estado neoliberal, sendo assim o BNI/INEP tem a função de  “conduzir condutas” de 

si mesmo e de outros.  

Desse modo, o capítulo a seguir busca trazer a discussão sobre a formação do 

sujeito neoliberal nas novas formas de governo e como o Estado passa de regulador  a um 

Estado avaliador com a intenção de atender aos princípios do neoliberalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

CAPÍTULO 2 

A RECONFIGURAÇÃO DE UM ESTADO PRESTADOR DE SERVIÇO PARA 

UM ESTADO AVALIADOR 

Nesse capítulo procura-se demonstrar a implementação da avaliação, como 

mecanismo de controle e vigilância a serviço da lógica do desempenho dos governos 

neoliberais com a instauração de um estado “avaliador” e regulador que mobiliza novos 

instrumentos de poder e com eles, estrutura novas relações entre governo e sujeitos sociais 

por meio de dispositivos utilizados nas avaliações. Adotam-se as teorias de Pierre Dardot  

e Cristian Laval sobre  governamentalidade, ou seja as novas formas de governo  e a 

formação do sujeito neoliberal.   

2.1 Da crise do capitalismo ao projeto neoliberal 

Na lógica de redefinição do papel do Estado ocorrem mecanismos de 

publicização, privatização e terceirização, que modificam as fronteiras entre os setores 

públicos e privados, com a justificativa de reduzir os custos com o aparelho estatal e 

assegurar maior eficiência na gestão dos serviços públicos  (BORON, 2001). 

Configuram-se novas relações entre o Estado e o mercado, modificando a forma 

de conceber e implementar as políticas públicas. Na educação o modelo gerencial 

introduz diretrizes vindas da gerência empresarial e da gestão do setor privado na 

organização e na gestão da educação. Surge um novo discurso hegemônico que passou a 

disseminar “soluções empresariais” para problemas sociais e educacionais. (RICHTER; 

SOUZA; SILVA, 2015). 

Nessa perspectiva, observa-se a presença da atuação das agências internacionais 

de financiamento na difusão desse novo modelo de gestão com forte influência nas 

políticas governamentais dos países em desenvolvimento tanto pela concessão de 

empréstimos, como pela abrangência de sua atuação, passando a defender diretrizes 

neoliberais de ajuste estrutural.  A avaliação aparece como uma das estratégias utilizadas 

para operacionalizar aquelas propostas, representando uma nova forma de governo que 

valida novos discursos e novas formas de relação entre escola, sociedade e Estado. 

(RICHTER, SOUZA E SILVA, 2015). 

2.2 Estado avaliador e as escolas 

Com a incorporação da ideologia do mercado na educação acontece a reforma no 

âmbito da educação regida pelos ideais neoliberais marcados pela responsabilização da 

escola e dos professores pelos baixos resultados em testes e provas “estandardizados”, 



61 

 

novas formas de exclusão dos alunos, a publicação de rankings, o estímulo à competição 

entre escolas. 

Para Ball (2012), a responsabilização baseada na lógica da culpabilidade docente 

e da escola corrompe e degrada o trabalho docente, posto que altera a forma como os 

professores pensam sobre o que fazem e como se relacionam com os colegas e com os 

alunos. “As tecnologias de comparação, mensuração e responsabilização não são apenas 

formas de monitorar os resultados, mas também mecanismos que reconfiguram o 

significado de ensino e do ensinar” (BALL, 2012, p. 40). 

Nessa relação de força, o coletivo e a sociabilidade perdem espaço para a 

competição. Para Ball (2012) o que está em curso é o propósito de reformar os 

profissionais do setor público, dentre eles o professor, ou seja, mudar o que significa ser 

professor, processo que promove mudanças profundas nas práticas profissionais e nas 

subjetividades do docente. “A sala de aula é cada vez mais composta de respostas às novas 

exigências externas. Os professores são considerados e caracterizados de novas maneiras; 

cada vez mais, eles são considerados como técnicos pedagógicos” (BALL, 2012, p. 40). 

A implementação da avaliação, como controle de resultados, nesse processo de 

novos princípios dentro da escola, significa compreender o Estado com uma nova função, 

a de um “Estado avaliador” expressão utilizada, inicialmente, por Neave (1998) para 

chamar a atenção para as mudanças no ensino superior, porém a expressão também 

passou a ser usada entre as políticas públicas e educativas (AFONSO, 1999, p. 612). 

A princípio, a expressão Estado avaliador surge em países capitalistas centrais 

como, EUA e Inglaterra e que se estende ao longo da década de 1980 para outras nações. 

Em sentido amplo, Afonso (1998) afirma que significa um Estado que adotou o ethos 

competitivo, que, segundo ele está,  

(...) decalcado no que tem vindo a ser designado por neodarwinismo social, 

passando a admitir a lógica do mercado, com a importação para o domínio 

público de modelos de gestão privada cuja ênfase é posta nos resultados ou 

produto do sistema educativo (AFONSO, 1998, p. 74). 

 

Em termos de política pública, para Afonso (1998), trata-se de conciliar o Estado 

avaliador, preocupado com a imposição de um currículo nacional e a filosofia de mercado 

educacional, interessado na diversificação da oferta e na competição entre escolas. Um 

dos vetores fundamentais desse processo é a avaliação. A avaliação que representa esse 

paradoxo do Estado neoliberal é designada pelo autor por avaliação estandardizada 

criterial com publicação do resultado.  
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Por um lado, o Estado quer controlar mais de perto os resultados 

escolares e educacionais (tornando-se assim mais Estado, Estado 
Avaliador), mas, por outro lado, tem que partilhar esse escrutínio com 

os pais e outros “clientes” ou “consumidores” (diluindo também por aí 

algumas fronteiras tradicionais, e tornando-se mais mercado e menos 
Estado). Produz-se assim um mecanismo de quase mercado em que o 

Estado, não abrindo mão da imposição de determinados conteúdos e 

objetivos educacionais (de que a criação de um currículo nacional e 

apenas um exemplo) permite, ao mesmo tempo, que os 
resultados/produtos do sistema educativo sejam também controlados 

pelo mercado (AFONSO, 1998, p. 168) 

No entanto, esses aspectos se modificam com especificidades de país para país o 

que demanda particularidades da avaliação para dar conta dessa aparente contradição. 

São três fases do Estado Avaliador:  a primeira,  entre o período de 1980 a 1990 

quando se configura a adoção de políticas avaliativas decorrentes de uma expressiva 

autonomia relativa dos Estados nacionais; a segunda, no final de 1990, com a presença 

marcante da OCDE no campo da educação; e, a terceira quando estados, 

independentemente das orientações político-ideológicas participam da “construção de um 

sistema de indicadores e de avaliação comparada internacional em larga escala” 

(AFONSO, 2013, p. 274). 

O Programa Internacional de Avaliação de Alunos - PISA (Programme for 

International Student Assessment - PISA),  uma rede mundial de avaliação de 

desempenho escolar, realizado pela primeira vez em 2000 e repetido a cada dois anos, e 

coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), com vista a melhorar as políticas e resultados educacionais. A avaliação do 

PISA espalhou-se pelo mundo, em decorrência da busca dos diferentes países por 

modernização e  progresso. “Os países capitalistas centrais participam para legitimarem-

se por meio das avaliações comparativas como os mais desenvolvidos e competitivos e 

supostamente os mais cultos e mais educados” (AFONSO, 2013, p.277).  

Reforçam também, implicitamente a crença de que não há alternativas para além 

do capitalismo.  

Reforça-se a lógica da uniformização cultural e científica, orientada por 

aqueles que, normalmente, direcionam as relações de poder 
internacionalmente e, diante da homogeneização, legitimam-se as 

próprias desigualdades em escala mundial (AFONSO, 2013, p. 277). 

 

A última fase que Afonso (2013, p. 280) chama de pós Estado avaliador, já que 

“(...) a avaliação vem estruturada globalmente sob a ação de forças que operam ao nível 

supranacional e transnacional, ou seja, que fugirá cada vez mais do âmbito do Estado 

https://pt.wikipedia.org/wiki/2000
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_para_a_Coopera%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento_Econ%C3%B3mico
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Nacional”. Nessa perspectiva prevalece a hegemonia dos estados mais poderosos que, por 

meio de forte influência dos organismos internacionais e na organização mundial, ditam 

as regras; consequentemente, há a reprodução do sistema econômico capitalista e a 

mercadorização da educação, como fonte para acumulação de capital.  

Essa dinâmica, para Afonso (2013),  não se dá linearmente em escala global, 

porque há diferentes movimentos em consonância, como: a incitação à competição entre 

as escolas, o favorecimento da “livre escolha” dos pais vistos como clientes, o 

fortalecimento do controle central, o reforço da lógica mercantil, o alargamento de 

dispositivos de testes estandardizados, a publicação dos resultados em rankings na mídia 

e a indução de novos valores e demandas,  são as orientações presentes nas políticas de 

muitos países, embora cada um com suas especificidades. (AFONSO, 2013). 

No Brasil, a avaliação em larga escala surge na década de 1990, mas ganha 

atenção mais acentuada no século XXI quando passa a interferir na rotina das escolas, na 

organização curricular e na estruturação de valores e pressupostos do sistema 

educacional.  Nas conexões entre financiamento, gestão e avaliação, esta, assume uma 

forma legal com responsabilização e prestação de contas.  

2.3 O governo empresarial  

Desde 1930 a questão sobre a concepção de mercado espontâneo e autônomo, ou 

de “livre mercado” não é mais a conduta como regra. Para Lippmann (1935), a economia 

é automaticamente autorreguladora, o livre jogo da oferta e da demanda vai regular a 

produção e a distribuição de riqueza de forma mais eficaz do que uma gestão e uma 

administração conscientes e concertadas. “(...) Na prática real suspendem o livre jogo da 

oferta e da procura e, sempre que possível, substituem-no pela gestão consciente da 

produção e pela determinação administrativa dos preços e dos salários” (DARDOT; 

LAVAL, 2016, p. 272). Não se pensa mais em termos simplistas entre mercado 

autorregulador e a intervenção do Estado, mas trata-se de analisar a intervenção 

governamental e  seus objetivos. No entanto, a economia de mercado não pode funcionar 

sem a rede de dispositivos sociais, educacionais, científicos e militares herdados dos 

períodos anteriores do capitalismo norte americano (DARDOT; LAVAL, 2016). 

Não se trata apenas de compreender a continuidade da intervenção do Estado, mas 

é preciso analisar seus objetivos e os métodos que emprega. O neoliberalismo não procura 

tanto a retirada do Estado e a ampliação dos domínios da acumulação do capital quanto a 

transformação da ação pública, tornando o Estado uma esfera que também é regida pelas 
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regras da concorrência e submetida às exigências de eficácia, semelhante àquelas que se 

sujeitam as empresas privadas. Como afirmam Dardot e Laval (2016), nessa lógica, o 

Estado foi se reestruturando de duas formas: uma de fora, com privatizações maciças de 

empresas públicas que punham fim ao “Estado produto”, e outra de dentro, com a 

instauração de um “Estado Avaliador” e regulador que mobiliza novos instrumentos de 

poder e com eles, estrutura novas relações entre governo e sujeitos sociais.  

Um Estado gerencial começa a se construir a partir da década de 1980, que tanto 

a direita neoliberal quanto a esquerda moderna admitiam que o governo não podia se 

desinteressar pela gestão da população no que diz respeito à segurança, saúde, educação, 

transporte, moradia e, obviamente emprego. Porém a exigência era de uma gestão 

eficiente e, portanto, dependia do método que iriam empregar para fornecer bens à 

população. (DARDOT; LAVAL, 2016). 

O Estado passa a ser visto como instrumento encarregado de reformar e 

administrar a sociedade para colocá-la a serviço das empresas, onde ele mesmo deve 

submeter-se às regras da eficiência das empresas privadas. Instala-se uma nova prática de 

governo desde os anos de 1980, em todos os países da OCDE que determina que o Estado 

seja “mais flexível, reativo, fundamentado no mercado e orientado para o consumidor”. 

(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 274).  

Observa-se uma nova concepção de ação pública em que o Estado é visto como 

uma empresa que se situa no mesmo plano das instituições privadas, um “Estado 

empresa”, com papel reduzido quanto às ações de interesse geral. O mercado regido pela 

concorrência e apoiado pelo Estado se fortalece e se prolonga ao importar as regras de 

funcionamento do mercado concorrencial para o setor público, até que o poder 

governamental fosse pensado com a mesma racionalidade da empresa. O neoliberalismo 

político sofre uma radicalização quando visualiza a concorrência como instrumento mais 

eficiente para melhorar o desempenho da ação pública. (DARDOT; LAVAL, 2016).  

Da mudança na concepção de ação do Estado aparece um novo vocabulário 

político o termo “governança” de “gobernantia” do século XIII que designava a arte de 

governar. O termo desdobrou-se nas noções de soberania e governo, reincorporado à 

língua francesa no final do século XX com sentido de uma modificação nas relações entre 

gerentes e acionistas até adquirir significado político quando foi aplicado às práticas dos 

governos submetidos às exigências da globalização. Utilizado pelos organismos 

internacionais, como Banco Mundial, por exemplo, na difusão mundial dos princípios 

neoliberais (DARDOT; LAVAL, 2016).   
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Um Estado não mais será julgado por sua capacidade de assegurar sua soberania 

sobre um território, mas sim pelo respeito que demonstrar às normas jurídicas e às boas 

práticas econômicas da governança. Da mesma forma que os gerentes das empresas são 

postos à vigilância financeira dos acionistas no âmbito da corporate governance, os 

dirigentes dos Estados são colocados pelas mesmas razões sob o controle da comunidade 

financeira internacional, de organismos de expertise e de agências de classificação de 

riscos (DARDOT; LAVAL, 2016).  

Os modos de pensar, os instrumentos de avaliação e a validação de políticas 

públicas, as auditorias e os relatórios dos consultores, tudo indica a nova maneira de se 

conceber a ação governamental, semelhante à lógica gerencial predominante nos grandes 

grupos multinacionais. A governança também foi descrita por Dardot e Laval (2016) 

como um novo modo de exercício de poder que implica instituições políticas e jurídicas 

internacionais e nacionais, associações, igrejas, empresas think thank12 universidades. 

A nova forma concorrencial gerou o desenvolvimento de formas múltiplas de 

concessão de autoridades às empresas privadas, ao ponto de formar uma coprodução 

público-privada das normas internacionais, por exemplo da internet, das 

telecomunicações das finanças internacionais.  

Essa cogovernança público-privada da política econômica leva à produção de 

medidas e dispositivos de fiscalização e de regulação favoráveis aos grandes grupos 

oligopolistas. (DARDOT; LAVAL, 2016). 

A empresa torna-se um dos fundamentos da organização da governança da 

economia mundial com o apoio dos Estados locais. Hoje são os comandos e as lógicas 

das empresas privadas que comandam diretamente as agendas do Estado, conforme 

explicam Dardot e Laval (2016): 

(...) Isso não significa que as empresas multinacionais sejam a todo-
poderosas e organizem unilateralmente o “definhamento do Estado”, 

nem que o Estado seja um simples “instrumento nas mãos das 

multinacionais, segundo um esquema marxista ainda bastante 

difundido. (DARDOT; LAVAL, 2016, p.278). 
 

Os autores asseguram que:  

 
12

 Think tank do inglês significa “laboratório de ideias”. São organizações contratadas para disseminar ideias no campo político 

neoliberais a favor do livre mercado, favorecendo a política externa dos EUA, têm preferência pela América Latina. Disponível em: 

https://www.brasildefato.com.br/2017/08/14/think-tanks-organizacoes-por-tras-da-guinada-da-direita-na-america-latina/ Acesso em; 

19/05/2019. 
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 (...) as políticas macroeconômicas são amplamente o resultado de 

codecisões públicas e privadas, embora o Estado mantenha certa 
autonomia em outros domínios, mesmo que seja enfraquecido pelo 

emaranhado de ONGs, comunidades religiosas, empresas privadas e 

associações. (DARDOT; LAVAL, 2016, p.278). 

 

Essa nova ação pública, ou seja, o que explica a governança não significa que o 

Estado se retira, mas que ele passe a exercer seu poder de forma mais indireta, orientando 

tanto as ações privadas e incorporando as normas, os códigos e padrões definidos pelos 

agentes privados. Do mesmo modo que a gestão privada visa a fazer com que 

trabalhadores assalariados trabalhem mais por meio de incentivos, a “governança” do 

Estado oficializa a fazer com que as entidades privadas produzam bens e serviços de 

maneira mais eficiente e outorga ao setor privado a capacidade de produzir normas de 

autorregulação em lugar da lei.   

O Estado espera dos atores privados nacionais ou transnacionais que 
ajam no sentido de uma coordenação das atividades internacionais. “O 

Estado é muito mais estrategista do que produtor direto de serviços. (...) 

Na verdade, o Estado “não se retira, mas curva-se às novas condições 
que contribuiu para instaurar”. (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 278).  

 

Estado com recursos públicos e com o discurso de “interesse nacional”, ou de 

“segurança do país”, ou “bem do povo”, em nome de uma concorrência que eles mesmos 

construíram, conduzem políticas vantajosas para as empresas e desvantajosas aos 

assalariados. Seria como se a disciplina neoliberal impusesse retrocessos sociais para 

grande parte da população, mas, transferisse renda para as classes mais afortunadas, assim 

como em um jogo possibilitam que a responsabilidade pelo desmantelamento do Estado 

social e educador seja de outras instâncias. (DARDOT; LAVAL, 2016). 

Como afirma Klein (2008), “o governo age não como administrador de uma rede 

de fornecedores, mas como um investidor de capital de risco endinheirado que fornece ao 

complexo, o capital inicial de que este necessita e torna-se o principal cliente de seus 

serviços” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 288). A noção de governança vai além de uma 

trama de relações múltiplas com atores não estatais ou como sinal do declínio do estado-

nação, ela significa uma mudança no papel do estado que acaba sendo visto como uma 

empresa a serviço das empresas, é nessa hora que se compreende melhor a nova norma 

mundial da concorrência e a arte neoliberal  de governar  os indivíduos.  

2.4 O modelo de empresa 

O intervencionismo neoliberal visa, a princípio, criar situações de concorrência 

que supostamente privilegiam os mais “aptos” e os mais ‘fortes” e, a adaptar os indivíduos 
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à competição, considerada a fonte de todos os benefícios. Nessa nova governança a gestão 

privada é sempre mais eficaz que a administração pública, é mais reativa, é mais 

inovadora, mais eficaz tecnicamente menos sujeita às regras estatutárias, como no setor 

público. Para os neoliberais, a superioridade do setor privado sobre o público está no 

efeito disciplinador da concorrência como estímulo ao bom desempenho. (DARDOT; 

LAVAL, 2016). 

A estratégia utilizada pelos representantes da nova direita na Grã Bretanha e nos 

Estados Unidos foi mobilizar a opinião pública pelo discurso do “desperdício”, dos 

“abusos” e dos “privilégios” contra todos os  parasitas que povoavam a burocracia e 

viviam à custa da população honesta e trabalhadora, tornando-se então aceito o 

gerencialismo da nova direita do Estado. Além do apoio do campo conservador 

impregnou-se também nas representações da esquerda moderna. A nova gestão pública 

ocultou o fato de que o interesse era introduzir as categorias do setor privado, aumentar 

o controle político em todo setor público, reduzir o orçamento, acabar com os 

funcionários públicos, reduzir a autonomia de determinados grupos profissionais, como 

médicos, professores, psicólogos etc, enfraquecer os sindicatos enfim, fazer a 

reestruturação neoliberal do Estado. (DARDOT; LAVAL, 2016). 

A intenção da nova direita considerada “neutra e benéfica a todos” recebeu apoio 

do campo conservador, mas também impregnou-se de representações da esquerda, 

querendo mostrar que o neoliberalismo da esquerda não era menos audacioso que o da 

direita. A estratégia da nova direita foi ocultar de que o essencial era introduzir as 

características do setor privado, intensificar o controle político em todo o setor público, 

reduzir o orçamento, suprimir o maior número possível dos agentes públicos, reduzir a 

autonomia profissional de algumas profissões; médicos, professores, psicólogos, 

enfraquecer os sindicatos do setor público, fazer, em resumo, a reestruturação neoliberal 

do Estado (DARDOT; LAVAL, 2016).  

A reestruturação da ação do Estado se baseia na ideia de que os funcionários 

públicos, assim como os usuários dos serviços públicos são agentes econômicos que 

atendem apenas à lógica do interesse pessoal. Para aumentar a eficácia do Estado vão 

fazer valer as imposições e incentivos que vão orientar a maneira como os indivíduos vão 

se conduzir, fazendo com que as decisões dos que serão conduzidos devem ser de 

diminuir as despesas e maximizar os resultados. (DARDOT; LAVAL, 2016) 

No entanto, Dardot e Laval (2016) afirmam que os economistas da Escola de 

Chicago em seus trabalhos mostravam que os programas sociais e as regulamentações 
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não alcançavam resultados esperados pelos que as promoviam pelos efeitos desastrosos 

e custos ocultos. Essas pesquisas iam ao encontro dos primeiros passos da avaliação 

quantitativa das decisões públicas dadas por Jeremy Bentham13 nas publicações de 

“Teoria das penas e das recompensas” (1811) e de “Código Institucional” (1820). 

(DARDOT; LAVAL, 2016). 

A ideia que Jeremy Bentham defendia era a de que todos os  beneficiários, 

pagantes, funcionários públicos, perseguiam interesses específicos e adotavam uma 

conduta racional para satisfazê-los como qualquer empresa ou consumidor em ação no 

mercado,  fundamentavam sua análise na lógica do cálculo individual mostrando que 

alguns conseguem mais por seu dinheiro do que outros. Visando a deslegitimar o Estado 

do Bem-estar e as políticas redistributivas, Bentham dedicou-se a mostrar que esses 

dispositivos tendiam a ter efeitos contrários à igualdade que se desejava obter (DARDOT; 

LAVAL, 2016). 

O interesse do ministro é ter muitos empregados, isto é, tantos 

dependentes quanto for possível: multiplicar os agentes é multiplicar 
suas criaturas; pagar grandes salários a eles é prendê-los ainda mais a 

seu protetor; e não  há nenhum motivo para vigiá-los de muito perto, 

porque ele não perde nada com a negligência deles. (DARDOT; 

LAVAL, 2016, p. 292). 

 

  A aplicação do cálculo do custo-benefício mostra que o consumidor paga sempre 

mais caro por um bem público do que por um bem privado e que também paga mais caro 

por um bem privado cuja produção é regulamentada do que por um bem privado cuja 

produção não é regulamentada.   Bentham fundamentou sua análise na lógica do cálculo 

individual, pretendiam mostrar  que a racionalização da  ação pública  pode aumentar a 

sua  eficácia, utilizando mecanismos de controle e incentivo  com o objetivo de orientar 

o comportamento dos indivíduos no sentido de favorecer aos interesses gerais em 

detrimento de interesses particulares. (DARDOT; LAVAL, 2016).  

Na visão de Bentham (1811) o Estado devia intervir na economia e na sociedade 

diretamente pela legislação e indiretamente para gerir e vigiar a população, com o 

objetivo de orientar os interesses e ações na direção mais adequada para assegurar maior 

felicidade para o maior número de pessoas (DARDOT; LAVAL, 2016). 

 
13 BENTHAM, Jeremy. [1811] Tratado das penas e recompensas. Nessa obra, publicada inicialmente em francês, define critérios 

aritméticos para mensurar uma economia dos prazeres. Disponível em: 

http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/bitstream/handle/123456789/97/GT%201%20Txt%2011-

%20THIESEN%2C%20I.%2CMIRANDA%2C%20M.pdf?sequence=1Acesso em: 10/11/21. 

 

http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/bitstream/handle/123456789/97/GT%201%20Txt%2011-%20THIESEN%2C%20I.%2CMIRANDA%2C%20M.pdf?sequence=1Acesso
http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/bitstream/handle/123456789/97/GT%201%20Txt%2011-%20THIESEN%2C%20I.%2CMIRANDA%2C%20M.pdf?sequence=1Acesso
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Para Bentham,  a solução era muito diferente daquelas que os economistas 

propunham. Para ele, a solução implica em uma democracia mais radical e uma  vigilância 

contínua de representantes e funcionários públicos em dispositivos panópticos. 

(DARDOT; LAVAL, 2016). Durante um bom tempo, Bentham   fez  reflexões acerca de 

dispositivos coercitivos e incitativos que possibilitam forçar os agentes públicos a unir 

interesse particular e interesse coletivo, segundo a lógica da união do interesse e do dever.  

Nesse aspecto, Bentham tem originalidade em suas análises, pois  ele não se contentou 

em lutar contra o desperdício burocrático das instituições, mas desejava descobrir meios 

substitutivos de controlar os agentes públicos que tinham a mesma eficácia  do mercado 

sobre os indivíduos que participavam dele. O objetivo era eliminar todos os abusos, as 

incompetências, as vexações, as opressões e as fraudes que os administradores sofriam 

nas mãos de políticos e funcionários públicos corrompidos. (DARDOT; LAVAL, 2016). 

Em relação à organização do Estado, Bentham explica que se aplicam dois 

princípios: o da maximização da aptidão dos agentes públicos e o princípio da 

minimização do gasto público.  Esses dois dispositivos normativos poderiam levar a 

efeitos positivos na esfera pública tanto quanto os desejáveis no mercado da esfera 

privada (DARDOT; LAVAL, 2016).   

O princípio de utilidade permite pensar ao mesmo tempo, a eficácia das ações 

privadas espontâneas sobre o mercado e a necessidade de controle rígido das atividades 

dos que são capazes de fazer seu interesse privado passar à frente do interesse coletivo. 

Seria pensar, de um lado dar maior liberdade aos agentes que perseguem seu próprio 

interesse no mercado; de outro, fazer o  controle sobre todos os que deveriam trabalhar 

para o interesse coletivo, e quando não são suficientemente vigiados, são tentados a 

trabalhar para sua própria satisfação. A confiança relativa, que se tem em uns, é 

acompanhada de uma desconfiança absoluta em relação a outros. Assim, o mesmo 

princípio, o do interesse, leva à descoberta de dispositivos normativos que vão produzir 

na esfera pública resultados tão desejáveis quanto o mercado na esfera privada 

(DARDOT; LAVAL, 2016). 

Para agir contra os abusos de poder, Bentham propunha a transparência, que 

impede os funcionários públicos e os representantes eleitos, de trabalhar para o próprio 

benefício ou de desperdiçar o dinheiro público. A solução seria o controle dos agentes 

públicos pelo público. Ampliando o dispositivo panóptico, em que um pequeno número 

de inspetores podia vigiar muitos indivíduos: o público instalado em galerias em volta 
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dos espaços onde se realizava o trabalho administrativo observava por trás de espelhos 

falsos a intensidade do trabalho dos funcionários. (DARDOT; LAVAL, 2016). 

Como no panóptico, basta que o agente público acredite estar sob vigilância 

contínua, para que o dispositivo produza o efeito desejado. Por meio dessa vigilância, a 

esperança de ganhos obtidos com comportamentos criminosos é contrabalançada na 

mente do agente sob observação pela grande probabilidade de punição.  Um bom governo 

depende da arquitetura.  

Todo edifício  burocrático benthamiano é concebido como um sistema 
de controle pelo qual tudo deve ser ordenado: a definição dos postos, 

das funções, das competências requeridas, o estabelecimento de normas 

nas relações entre os funcionários e o público, a manutenção rigorosa 
dos livros contábeis, a publicação regular de relatórios de atividades, o 

controle da opinião pública sobre a ação dos agentes do Estado. 

(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 295). 
 

Mas a vigilância apenas não é suficiente, Bentham  defendia ainda os incentivos 

positivos, como prêmios que estimulassem o cumprimento do dever, propõe romper com 

a igualdade de salários para a moleza e para a ociosidade em repartições públicas. Para 

assegurar o interesse como dever, transforma o salário em recompensa proporcional à 

assiduidade e à forma como o serviço é prestado. “Para assegurar a união do interesse 

com o dever, é preciso transformar o salário numa recompensa proporcional à assiduidade 

e à forma como o serviço é prestado, o que é particularmente recomendado no caso da 

remuneração do responsável pelo serviço” (DARDOT; LAVAL 2016, p. 295). 

Como no exemplo dos hospitais, das casas correcionais, dos locais de trabalho, do 

Exército e da Marinha, onde o responsável é punido ou recompensado conforme o número 

de feridos, doentes ou mortos, de modo que os interesses dele estejam de acordo com os 

que lhe foram confiados (DARDOT; LAVAL, 2016). 

Para Dardot e Laval (2016), as análises de Bentham sobre a governamentalidade 

são guiadas pelo interesse pessoal. As práticas de mensuração e incentivo que visam a 

guiar as condutas são parte integrante da forma de governar os homens nas sociedades de 

mercado. A avaliação, ou a mensuração dos efeitos é típica da prática governamental 

moderna. “A dimensão da avaliação da eficácia aparece hoje como modo evidente de 

regulação da atividade pública. Desse modo, a prática neoliberal é um poderoso elemento 

revelador das lentas mutações que afetaram os modos de governo desde o século XVIII”. 

(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 296). 

2.5 A nova gestão pública 



71 

 

A reforma da atividade pública em uma concepção neoliberal passaria da crença 

e do fim da era da burocracia para um paradigma “pós-burocrático”. Foi uma reforma 

com base na lógica da Escola do Public Choice com sede na Universidade da Virgínia 

em Charlottesville, cujo princípio teórico dos economistas era de uma análise do governo 

com foco não na natureza dos bens que ele produz, mas na forma como ele os produz. 

“(...) quanto mais burocratas entre os eleitores, mais há eleitores favoráveis aos impostos 

e às despesas públicas” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 296). 

Na verdade, a burocracia tende a “superproduzir” serviços em relação às 

necessidades reais da população. A administração pública aproveita-se dos recursos que 

não são devolvidos à população, os gasta a qualquer preço apenas para justificar sua 

existência e seu crescimento. Essa é a crítica dos efeitos negativos à falta de concorrência 

na produção de serviços públicos. A proposta para essa distorção vem na mudança 

estrutural para a competição entre repartições na oferta de serviços semelhantes para 

quebrar o monopólio público e aumentar a eficiência da produção. “(...) um dos objetivos 

da novidade econômica é elevar o coeficiente de eficácia do governo por meio de 

reformas a fim de aproximá-lo do coeficiente do mercado”. (DARDOT; LAVAL, 2016, 

p. 298). 

Na análise dos economistas do Public Choice observa-se que concordam com os 

princípios de Bentham  no sentido de criar incentivos positivos ou negativos, da vigilância 

ou da premiação, no entanto a diferença entre ambos está na questão da concepção de 

democracia. Enquanto Bentham afirmava que é pelo controle estrito dos eleitores sobre 

os representantes e os funcionários públicos que se poderá pôr em prática o princípio da 

junção do interesse e do dever, os representantes do Public Choice eram contrários à 

democracia, pois defendiam a ideia de que num regime democrático os cidadãos não têm 

como exercer o controle real sobre os burocratas, então tentam aliar-se a eles quando 

conseguem organizar-se.  

(...) os parlamentares incentivam a superprodução burocrática para 

serem reeleitos e os pobres que não pagam impostos, usam e abusam de 

um poder eleitoral maior do que os ricos, em menor número, para fazer 
estes últimos arcarem com a maior parte do peso dos impostos. 

(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 299).  

Por este motivo, defendia-se a supressão do Estado do Bem-estar e a sua 

substituição por um novo contrato social em que os ricos pagariam uma compensação 

financeira aos pobres em troca da supressão dos auxílios recebidos. Assim obrigaria os 

governos a respeitar limites de endividamento, déficit e nível de impostos.  
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Dessa forma, a reforma se impôs inspirada em práticas de gestão privada baseada 

na eficiência, ou seja, “A eficácia tem como critério a melhor solução dada a um 

problema, já a eficiência pressupõe avaliar financeiramente a solução mais econômica.” 

Os modos do governo neoliberal resumem-se na frase de Bentham em: “Quanto mais 

estritamente somos vigiados, melhor nos comportamos” (BENTHAM, 1811, apud 

DARDOT; LAVAL, 2016, p. 300). Uma reforma dos meios de controlar e de guiar os 

agentes públicos. Essa vigilância na prática transformou-se nas formas de avaliação, a 

qual é apresentada como a única forma possível de vigiar os agentes públicos e os 

usuários, o princípio implícito da reforma do setor público. Da mesma forma que se 

devem privatizar, também se torna necessário acabar com a lógica que levam a aumento 

da burocracia e dos gastos públicos, ou seja alianças de interesses entre grupos de pressão 

internos, lobbies externos e representantes eleitos. 

Os modelos de referência da nova governança pública vêm da economia 

empresarial que trazem à tona a questão da oposição e conciliação entre os interesses do 

mandante e do executante.  O problema é como assegurar pelos dispositivos de vigilância 

e incentivo que os mandatários ajam de acordo comum com os interesses dos mandantes. 

Sabendo que os indivíduos tentam tirar proveito das brechas que existem nos contratos 

que muitas vezes não especificam o conteúdo das tarefas que devem ser cumpridas. Esse 

modelo tornou-se o guia de referência das relações entre o “centro de decisão” político e 

os órgãos de execução, que têm autonomia de gestão e estão sujeitos à avaliação. Hoje é 

a forma mais comum de pensar as relações entre níveis hierárquicos, avaliações cada vez 

mais sofisticadas resolvem “o problema da agência”, isto é o comportamento oportunista 

do executante que dispõe de uma informação que o decididor não tem. (DARDOT; 

LAVAL, 2016, p. 300). 

 A tendência nos países desenvolvidos foi impor às administrações públicas um 

novo modo de racionalização, que obedecesse à lógica empresarial: concorrência, 

terceirização, auditoria, regulação por agências especializadas, flexibilização do pessoal, 

descentralização dos centros de lucro, indicadores de desempenho em nome da adaptação 

do Estado à realidade do mercado  e da globalização. (DARDOT; LAVAL, 2016). 

A nova gestão pública tem por proposta fazer com que os agentes públicos não 

mais atuem de acordo com as regras burocráticas, mas que procurem aumentar os 

resultados e as expectativas dos clientes. As técnicas consistem em: “objetivos-avaliação-

sanção” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 302). Cada instituição individual ou coletiva passa 

a ser autônoma e responsável pelas metas que deverá atingir. A realização dessas metas 
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é avaliada regularmente e a instituição é sancionada positiva ou negativamente. Da 

mesma forma que o assalariado do setor privado está sujeito às exigências dos clientes ou 

dos seus superiores, os agentes públicos também estarão sob pressão constante em todos 

os níveis de acordo com o seu desempenho. Outro aspecto da nova gestão é o critério de 

qualidade utilizado pelas empresas que desejam se submeter à satisfação de seus clientes 

(DARDOT; LAVAL, 2016). 

A concorrência é o principal ponto chave da nova gestão pública. A ação pública 

deve ser uma política de concorrência, o Estado um ator concorrendo com outros atores 

no plano mundial, para isso tenta fazer um jogo com duas categorias: de um lado construir 

mercados que sejam os mais concorrentes possíveis no âmbito mercantil, de outro, fazer 

com que a lógica da concorrência intervenha na própria ação pública. Assim, observa-se, 

(...) a concorrência como princípio da liberalização das indústrias de 
telecomunicações, de eletricidade, de gás, de ferrovias ou de correios, 

mas que não se confundem com a privatização nem com a 

desregulamentação, mostra novas formas de intervir pela criação de 
mercados, ou quase mercados em setores considerados monopolistas. 

(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 303) 

 

Essa competição institucionalizada favorece a melhora dos serviços públicos 

agradando os clientes, que podem escolher livremente o prestador, além de reduzir custos. 

Deduz-se que a forma de prestação de serviços pública ou privada não afeta o efeito do 

serviço, pelo contrário a política da escolha dá-lhes mais legitimidade. Para Dardot e 

Laval (2016), essa é a política da esquerda moderna,  

(...) é preciso haver muito mais escolha, não apenas entre prestadores 

de serviços públicos, mas dentro de cada serviço. Onde é possível a 

escolha melhora a qualidade do serviço prestado aos mais pobres e 
auxilia na luta contra as desigualdades, ao mesmo tempo fortalece o 

apreço das classes médias pelo serviço coletivo. (DARDOT; LAVAL, 

2016,  p. 304). 

Na educação, isso significa que os pais podem escolher entre várias escolas ou 

optar por um estabelecimento que mais corresponda às necessidades dos filhos, mas, 

Dardot e Laval (2016) afirmam que se a realidade fosse outra, talvez a livre escolha 

pudesse satisfazer a maioria dos pais, mas estudos dessa área provaram que essa livre 

escolha é muito desigual, porque as famílias não possuem a mesma capacidade de exercê-

la com as mesmas vantagens. 

A concorrência também aparece como princípio da gestão de recursos humanos, 

e vem acompanhada entre seus próprios agentes, dentro do setor público, ou seja, 

utilizam-se avaliações baseadas no desempenho individual e nos incentivos financeiros 
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personalizados. Os gerentes são avaliados não mais a partir das metas com as quais se 

comprometeram, mas como eles avaliam seus subordinados, administrações e serviços 

públicos. As instituições, cada vez mais, ficam parecidas com cadeias de vigilância e 

controle de desempenho individual. Para que o resultado seja alcançado nessa cadeia 

gerencial é necessário que os objetivos gerenciais venham registrados em uma carta de 

compromisso que é dada a cada ministro, pois este também será julgado por seus 

resultados no seu campo de ação. Desse modo, fará o mesmo com assessores e com seus 

subordinados e assim sucessivamente. Cada indivíduo é avaliador e é avaliado. O 

princípio do controle pela demanda, “o governo faz o controle do trabalho dos agentes 

públicos por meio de avaliações sistemáticas e a subordinação destes, atendem à demanda 

do cidadão cliente que vai fazer a livre escolha diante de uma oferta diversificada” 

(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 305). 

Essa estratégia de natureza financeira e normativa permite o convencimento do 

usuário a contribuir diretamente com o custo do serviço, na medida em que também o 

responsabiliza financeiramente, uma maneira de mudar o comportamento de 

“consumidor” para “regulador” dos serviços públicos. 

Osborne e Gaebler (1992) ao publicarem o  best-seller “Reinventando o governo: 

como o espírito empreendedor está transformando o setor público”, que reúne o conjunto 

das características dessa nova prática, afirmam:   

(...) deve-se inventar um governo adaptado a nova era da informação, 
da globalização e da crise fiscal, onde a produção de serviços públicos 

deve obedecer à mesma regra da empresa: redução de tamanho, foco 

em um ofício, aumento da qualidade, descentralização da autoridade, 
horizontalização da linha hierárquica. (...) devemos abandonar o 

modelo burocrático weberiano e passar a um modelo pós-weberiano, ou 

o termo que designaram um “governo empresarial” (OSBORNE; 

GAEBLER, 1992, p. 306). 

 

O tema do governo empresarial se disseminou. No governo de Bill Clinton  

lançou-se a National Performance Review, inspirada no livro de Osborne e Graeber, um 

relatório escrito por Al Gore em 1993, estabelecia como programa “a criação de um 

governo que funcione melhor e custe menos (...) organizou uma vasta operação de 

propaganda e criou equipes e laboratórios para reinventar o governo”  (DARDOT E 

LAVAL, 2016. p. 308).  

O relatório da  National Performance Review permitia corte de 351 mil pessoas 

do funcionalismo público,  iniciativa semelhante aconteceu no Canadá, em 1994, gerou 

corte de 45 mil funcionários públicos. Procedimentos de auditoria geral fortalecidos pelas 
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instituições internacionais, como OCDE, se espalharam por todo o mundo levando-os a 

adotar a mesma lógica (DARDOT; LAVAL, 2016). 

2.6 Ação pública pautada na lógica da avaliação 

Uma visão administrativa da ação pública pautada na crença das virtudes de uma 

avaliação geral, como forma racional e científica de observar, investigar e julgar um 

programa político, uma atividade ou serviço público é sustentada por grupos sociais e 

cada vez mais se legitima como prática no cotidiano. A ideia de que os ministros deveriam 

sujeitar-se à lógica da auditoria e não mais ao julgamento público dos cidadãos foi 

aplicada durante o governo de Nicolas Sarkozy em dezembro de 2007, provando o 

resultado do dogma mundial do “espírito gestor” da atualidade (DARDOT; LAVAL, 

2016, p. 314) 

O objetivo dessa nova gestão pública de controlar os agentes públicos para 

aumentar seu compromisso com o trabalho que executam vai além, ou seja, espera-se 

deles obter resultados como na empresa privada. Essa forma de mensuração do 

desempenho tornou-se a técnica das relações de poder nos serviços públicos, uma 

verdadeira obsessão pelo controle. Na prática, as novas técnicas de controle transformam-

se em perda de tempo, de energia e de dinheiro que levantam dúvidas sobre a questão da 

“eficácia”. Auditorias, avaliações, tempo de elaboração de projetos, têm a tendência a 

desviar a atividade de seus objetivos principais, o que acontece no ensino superior ou na 

pesquisa científica.  “A avaliação é um processo de normatização que leva os indivíduos 

a adaptar-se aos critérios de desempenho e qualidade, a respeitar novos procedimentos 

que com frequência são tão formais quanto as regras burocráticas clássicas(...)” 

(DARDOT; LAVAL, 2016, p.315). 

Trata-se de reduzir a autonomia adquirida por alguns profissionais, como médicos, 

juízes, professores, considerados caros, permissivos e pouco produtivos, que “visam a 

produzir transformações subjetivas nos avaliados para que se adequem aos seus 

compromissos de trabalho com as instâncias superiores” (DARDOT; LAVAL, 2016, 

p.315). Cada indivíduo deve ser seu próprio supervisor, mantendo atualizadas a 

contabilidade de seus resultados e a adequação às metas que lhe foram atribuídas. “Um 

dos objetivos dessa prática é fazer o indivíduo interiorizar as normas de desempenho e às 

vezes, mais do que isso, fazer com que o avaliado seja o produtor das normas que servirão 

para julgá-lo” (DARDOT; LAVAL, 2016, p.315). 

Mais além, os critérios da avaliação podem atingir mais diretamente o centro do 

fazer profissional, seu significado social, os valores sobre os quais repousa. “Esse modo 
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de medida de desempenho e da nova gestão fazem dela uma “máquina de guerra” contra 

a autonomia profissional e os sistemas de valor a que os assalariados obedecem” 

(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 315). 

Na escola, na medida em que se situam na condição de avaliados, a avaliação 

tende a submeter os alunos à lógica neoliberal como estudante e como futuro profissional. 

O gestor fica na ilusão de controle contábil sobre os efeitos da ação. A interpretação que 

os números dos resultados de uma atividade revelam entra em contradição com as 

dimensões não quantificáveis do trabalho realizado, uma vez que a eficácia almejada pode 

ser contrariada por outros valores presentes no universo profissional, cujas consequências 

sobre a qualidade do serviço podem levar a efeitos desmoralizantes ou vistos como 

enganosos (DARDOT; LAVAL, 2016). 

Na avaliação, como dispositivo de controle, mede-se apenas o que pode ser 

mensurável e por ser um elemento de normatização as características da atividade 

avaliada desaparecem ao se uniformizarem os padrões. Quando selecionam normas e 

critérios a avaliação torna visível ou invisível apenas alguns aspectos do trabalho, levando 

a valorizar ou desvalorizar, pois adquire valor aquilo que é visto na atividade em 

detrimento do que não é (DARDOT; LAVAL, 2016).   

Para Dardot e Laval (2016) a objetividade da avaliação fica sem sentido, ao criar 

um tipo de relação que valida a si mesma pela conformidade dos sujeitos à definição das 

normas de conduta consideradas legítimas. Observa-se a construção de sujeitos com 

condutas voltadas aos procedimentos de avaliação e sanções. “Nessa lógica de 

interiorização das normas de desempenho e autovigilância constante para adequar-se aos 

indicadores e a competição com os outros forma-se a “revolução das mentalidades” 

(DARDOT; LAVAL, 2016, p.317). 

Outra contradição que Dardot e Laval (2016) expõem é que apenas fica livre da 

avaliação a nova gestão pública. Isso leva a questionar: quem avalia a avaliação? Os 

procedimentos de avaliação têm a tendência a confundir a medida dos resultados que pode 

ser feita internamente com os efeitos múltiplos e de longa duração que uma política pode 

ter sobre a sociedade como um todo.  

     A importação da lógica mercantil do mundo econômico à gestão pública tem a 

tendência a desligar as atividades e seus resultados como também despolitizar as relações 

entre o Estado e os cidadãos. Elimina-se a concepção de justiça, pois a população é vista 

como compradora de um serviço que deve receber pelo que paga, a prioridade passa a ser 

da dimensão da eficiência e do retorno financeiro, eliminando do espaço público qualquer 
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relação de justiça que não seja a da equivalência entre o que foi pago individualmente 

pelo contribuinte e o que foi recebido individualmente por ele.  Ter a desconfiança como 

princípio e a vigilância da avaliação como método caracterizam a nova “arte de governar” 

os homens, em detrimento dos valores hoje desqualificados dos serviços públicos.  

Nas formas mais antigas de governar   havia o compromisso do funcionário 

público de servir a uma causa que se impunha a ele e pela qual ele tinha de respeitar o 

direito público e os profissionais que o compunham, ou seja um “espírito de 

solidariedade”. A partir do momento em que não se pode mais confiar no “indivíduo 

comum” privado de qualquer apego ao espaço público e de qualquer adesão a valores 

externos à pessoa, a única saída é o controle e um governo distante dos interesses 

particulares. Qualquer atividade profissional, juízes, bombeiros, equipe hospitalar, 

concebida apenas no âmbito do interesse pessoal e corporativo negando-se a qualquer 

dimensão moral e política de seu compromisso com a sua profissão que se assenta sobre 

valores próprios. “Os três “e” da gestão: eficiência, economia e eficácia fizeram 

desaparecer da lógica do poder as categorias do dever e da consciência profissional”. 

(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 320). 

Na reestruturação neoliberal, a desconfiança marca a relação entre as instituições 

públicas e os sujeitos sociais e políticos, vistos como oportunistas em busca de vantagens 

pessoais sem interesse pelo coletivo. Os cidadãos se transformam em consumidores de 

serviços que têm em vista apenas sua satisfação, o que faz que sejam tratados como tais 

por procedimentos de vigilância, restrição, punição e de “responsabilização”. Os 

governos das administrações públicas, dos hospitais, das escolas são reconhecidos por 

indicadores de desempenho, cujos resultados são divulgados pela imprensa local e 

nacional na forma de “ranking”, levando a população a basear seu julgamento apenas na 

relação custo-benefício.  

2.7 A formação do sujeito neoliberal 

Na lógica de ver a sociedade como uma empresa constituída de empresas é 

evidente o surgimento de uma nova ordem subjetiva. Existe um novo sujeito, diferente 

dos discursos do final do século XX identificado pela figura do homem empresa ou do 

sujeito empresarial, diferente do homem benthamiano que era um homem calculador do 

mercado e o homem produtivo das organizações industriais. O fortalecimento dos 

mecanismos, das relações e comportamentos do mercado favorecem a formação de um 

novo sujeito. “O homem neoliberal é o homem competitivo, imerso na competição 

mundial” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 323).  
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As transformações do sujeito ocidental vêm de muito tempo e a história do homem 

moderno e das democracias liberais permitiram duas ocorrências: a democracia política e 

o capitalismo, “quando o homem se dividiu entre: o cidadão dotado de direitos 

inalienáveis e o homem econômico guiado por seus interesses, o homem como “fim” e o 

homem como “instrumento” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 323). Com o favorecimento 

do segundo sobre o primeiro, vemos as mudanças que a relação mercantil promoveu no 

sujeito.  

Conforme Dardot e Laval (2016) afirmam:  

Marx, como outros, apontou os efeitos de dissolução que o mercado 

exerce sobre os vínculos humanos. A mercantilização das relações 
sociais juntamente com a urbanização foi um dos fatores mais 

poderosos da “emancipação” do indivíduo com relação às tradições, 

raízes, apegos familiares e fidelidades pessoais (DARDOT; LAVAL, 
2016, p. 323). 

 

Para os  autores, “(...) a grandeza de Marx foi ter mostrado que o preço dessa 

liberdade subjetiva foi uma forma de sujeição às leis impessoais e incontroláveis da 

valorização do capital”  (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 323). Essa mercantilização gerou 

a formação  da contratualização nas relações pessoais, segundo Dardot e Laval (2016) o 

contrato tornou-se a medida de todas as relações humanas, de modo que o indivíduo 

passou a experimentar na relação com o outro cada vez mais a sua liberdade de 

compromisso voluntário e começa a perceber a sociedade como um conjunto de relações, 

de associação entre pessoas dotadas de direitos sagrados, o que se convencionou chamar 

de “individualismo” moderno.  

Porém, Dardot e Laval (2016, p. 324) analisam essa contratualização, a partir do 

que pensa Durkheim, ao afirmar “(...) há nisso uma ilusão, pois no contrato, há sempre 

mais do que o contrato: sem o Estado garantidor, não existiria liberdade pessoal”, ou, 

como explica Michel Foucault “(...) sob o contrato, há algo diferente do contrato ou ainda 

que, sob a liberdade subjetiva, há algo diferente da liberdade subjetiva. Há um arranjo de 

processos de normatização e técnicas disciplinares que constituem o que podemos chamar 

de “dispositivo de eficácia” (DARDOT;  LAVAL, 2016, p. 324), 

Segundo Foucault “(...) os sujeitos nunca se submeteriam de forma voluntária ou 

espontânea à sociedade industrial e mercantil apenas por causa da propaganda do livre-

câmbio ou dos atrativos do enriquecimento privado” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 324). 

Para o filósofo, é preciso implantar estratégias, como:  “dos tipos de educação da 

mente; de controle do corpo; de organização do trabalho; de moradia de descanso e lazer, 
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que serão a forma institucional do novo ideal de homem, ao mesmo tempo indivíduo 

calculador e trabalhador produtivo” (FOUCAULT, 1981, p.124). “O  dispositivo de 

eficácia vai fornecer à atividade econômica os recursos humanos necessários e que produz 

incessantemente as mentes e os corpos aptos a funcionar no círculo da produção e do 

consumo” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 324) 

A normatização das sociedades capitalistas impôs-se por uma normatização 

subjetiva,  o princípio do dispositivo de eficácia não se dá pelo adestramento dos corpos, 

mas por uma gestão das mentes. A explicação de Foucault para essa normatização está 

no panóptico de Bentham, ao afirmar que no funcionamento dessa subjetividade, o novo 

governo penetra até o pensamento, acompanha, educa, orienta e estimula esse pensamento 

(DARDOT; LAVAL, 2016).  

O poder torna-se o condutor dos interesses, postula a liberdade de escolha, 

pressupõe que os sujeitos sejam conduzidos a fazer suas escolhas que serão proveitosas a 

todos e a cada um.  Como se fosse uma máquina que funciona idealmente por si só e 

encontra em cada sujeito uma engrenagem pronta a responder às necessidades de arranjo 

do conjunto. No entanto, é preciso fabricar e manter essa engrenagem. (DARDOT; 

LAVAL, 2016, p. 325)  

Na sociedade industrial, o sujeito produtivo tinha não só o sujeito trabalhador, mas 

também um sujeito que produz bem-estar e felicidade, esse é o cruzamento que vai definir 

a nova economia do homem governado pelos prazeres e pelas dores.  Governado e 

governável pelas sensações se o indivíduo deve ser considerado em sua liberdade, ele 

também é movido pelos seus interesses, a nova política inaugura-se nessa lógica do 

panóptico ou seja, da vigilância de todos por cada um e de cada um por todos. 

Mas, por que vigiar os sujeitos e maximizar o poder? A resposta é uma só: para 

produzir a maior felicidade. A lei da eficácia funciona no sentido de intensificar os 

esforços e os resultados e minimizar os gastos inúteis, ou seja, fabricar homens úteis, 

dóceis ao trabalho, dispostos ao consumo, fabricar o homem eficaz. 

O momento neoliberal caracteriza-se por um discurso homogêneo do homem em 

torno da figura da empresa. Diversas técnicas contribuem para a fabricação desse sujeito 

unitário, chamado por Dardot e Laval (2016) de sujeito empresarial, sujeito neoliberal ou 

pelo neologismo proposto por Jean-Pierre Lebrun de “neosujeito”. (DARDOT; LAVAL, 

2016, p. 327). 

Governar agora não se resume a adestrar os corpos pela coerção para torná-los 

mais dóceis, como antigamente, trata-se de governar um ser, cuja subjetividade deve estar 
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inteiramente envolvida na atividade que se exige que ele cumpra. Deve-se reconhecer 

nele um sujeito ativo que deve participar, engajar-se e entregar-se por completo em sua 

atividade profissional. Um sujeito com vontade de realização pessoal, a motivação que o 

estimula a ser o “colaborador” da empresa, enfim o desejo que se quer dar a ele é o desejo 

do novo poder. (DARDOT; LAVAL, 2016). 

As novas práticas de fabricação e de gestão do sujeito é fazer com que o indivíduo 

trabalhe para a empresa como se trabalhasse para si mesmo e, assim,  

(...) eliminar qualquer sentimento de alienação e até mesmo qualquer 
distância entre o indivíduo e a empresa que o emprega”.  Ele vai 

trabalhar para sua própria eficácia pelo seu esforço como se essa 

conduta viesse dele próprio, como se fosse uma ordem de comando de 
dentro, além de seu desejo e que não pode resistir (DARDOT; LAVAL, 

2016, p. 327). 

A novas técnicas de estímulo, de motivação e de incentivo da empresa pessoal se 

traduzem em:  

(...) obedecer ao próprio desejo ou ao Outro que fala em voz baixa 

dentro de nós dá o mesmo. Nesse sentido, a gestão moderna é um 

governo “lacaniano”: o desejo do sujeito é o desejo do Outro. Desde 
que o poder moderno se torne o Outro do sujeito. (DARDOT; LAVAL, 

2016, p. 327). 

A racionalidade neoliberal produz o sujeito do qual ela necessita, ajustando-o aos 

meios de que deseja governá-lo para que ele se conduza como uma entidade em 

competição e por isso deve dar mais resultados expondo-se a riscos e assumindo a 

responsabilidade pelos seus eventuais erros. O mesmo discurso do sujeito, do Estado e da 

empresa permite dar uma definição do homem como ele deve ser “bem sucedido”, pelo 

modo como deve ser “guiado”, “estimulado”, “formado”, “empoderado” para cumprir 

seus objetivos.  O nome que se dá ao governo de si na era neoliberal é o “governo de si 

empresarial” diferente e muito mais do que cultura de empresa terminologia usada até o 

momento (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 327). 

A nova gestão se consolida pela implantação de técnicas que visam a produzir 

formas mais eficazes de sujeição dos indivíduos. O medo também facilitou a implantação 

da nova gestão, pois a tendência a transformar o trabalhador em uma simples mercadoria; 

a  diminuição dos direitos ligados ao status do trabalhador;  a insegurança imposta a todos 

os assalariados pelas novas formas de emprego precárias,  provisórias e temporárias; as 

facilidades para demissão; a diminuição do poder de compra; o empobrecimento das 

classes populares são elementos que produziram um grau de dependência cada vez maior 

com relação aos empregadores. (DARDOT; LAVAL, 2016). 
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A novidade consiste em promover uma reação em cadeia produzindo “sujeitos 

empreendedores” que, por sua vez, reproduzirão, ampliarão e reforçarão as relações de 

competição entre eles, o que exigirá, segundo a lógica do processo autorrealizador, que 

eles se adaptem subjetivamente às condições cada vez mais duras que eles mesmo 

produziram (DARDOT; LAVAL, 2016). 

A empresa, nessa nova versão de gestão, não é vista como uma comunidade ou 

um lugar de realização pessoal, mas como um instrumento e um espaço de competição. 

Ela representa o lugar de todas as inovações, da mudança permanente, da adaptação 

contínua às variações da demanda do mercado, da busca pela “excelência” da falha zero. 

Assim, o sujeito se conforma interiormente de que deve cuidar-se para ser o mais eficaz 

possível, mostrar-se inteiramente envolvido no trabalho, aperfeiçoar-se por uma 

aprendizagem contínua, ser flexível às mudanças impostas pelo mercado. O sujeito se vê  

como especialista, como empregador, como inventor, como empreendedor de si mesmo, 

a racionalidade neoliberal conduz o eu a agir sobre si mesmo para fortalecer-se e, assim 

sobreviver na competição (DARDOT; LAVAL, 2016). 

As técnicas de gestão, como: avaliação, projeto, normatização dos procedimentos, 

descentralização vão permitir a objetivação a adesão do indivíduo à norma de conduta 

que se espera dele. No entanto, o principal não é a medição, mas o tipo de poder que é 

exercido sobre o sujeito forçado a entregar-se completamente pela empresa para satisfazer 

o cliente, dependendo do tipo de contrato que o vincula à empresa e pelo modo de 

avaliação que lhe é aplicado a provar comprometimento pessoal pelo trabalho. 

A empresa torna-se um modelo geral a ser imitado e como uma atitude a ser 

valorizada na criança, no aluno, no assalariado, um modo de ser que é produzido pelas 

mudanças institucionais. Estabelece-se uma correlação entre o governo de si e o governo 

das sociedades, onde a empresa define uma nova ética, ou seja, um certo ethos que pode 

ser compreendido como um trabalho de vigilância sobre si mesmo, cujos procedimentos 

da avaliação se encarregam de reforçar e legitimar. O primeiro mandamento da ética do 

empreendedor: “ajuda-te a ti mesmo”. (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 332).  

A ética do self-help (autoajuda)  encontrada em :   

Na vida o bem estar e a felicidade individuais dependem sempre de 

nossos próprios esforços, do cuidado mais ou menos diligente com que 
cultivamos, disciplinamos, controlamos nossas aptidões e, acima de 

tudo, do honesto e corajoso cumprimento do dever, que faz a glória do 

caráter individual. (SMILES, 1859,  p. 54). 
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Para Smiles (1859)  a energia do indivíduo devia ser deixada mais livre possível, 

por isso ele considerava a ética individual a determinante. Na visão neoliberal é mais 

importante a maneira como um homem governa a si mesmo do que como um homem é 

governado.   

Os novos paradigmas que englobam o mercado de trabalho, a educação, a 

formação e a formação por toda a vida, e, a “empregabilidade” são estratégias 

significativas para compreender a ética da “empresa de si mesmo”, trata-se de um 

indivíduo competente e competitivo que procura aumentar seu capital humano em todos 

os campos e não apenas projetar-se e calcular ganhos e custos, mas procura trabalhar a si 

mesmo com o objetivo de transformar-se e tornar-se cada vez mais eficaz. O que distingue 

um sujeito de outro é o seu próprio aprimoramento que ele realiza sobre si mesmo 

levando-o a melhorar incessantemente seus resultados e seus desempenhos. 

Bob Aubrey (2000) consultor sênior tornou-se famoso por ter desenvolvido 

programas de desenvolvimento de liderança em empresas, seus livros hoje voltados para 

área de desenvolvimento humano nas empresas, foi quem usou a expressão “empresa de 

si mesmo” e afirmou ter tomado o termo de Foucault adaptando-a a um método de 

formação profissional. “A ideia de empresa de si mesmo se traduz em cada indivíduo 

poder ter domínio sobre sua vida: conduzi-la, geri-la e controlá-la em função de seus 

desejos e necessidades, elaborando estratégias adequadas” (AUBREY, 2000 p. 15). Como 

modo de ser “empresa de si mesmo” representa um modo de governar-se de acordo com 

os valores e princípios. 

Essa nova ética de trabalho tem por princípio que a combinação entre aspirações 

individuais e os objetivos de excelência da empresa, entre projeto pessoal e projeto da 

empresa apenas será possível se cada indivíduo se tornar uma empresa. Para Aubrey 

(2000), o indivíduo não deve mais se ver como um trabalhador, mas como uma empresa 

que vende um serviço no mercado.  

Todo trabalhador deve procurar um cliente, posicionar-se no mercado, 

fixar um preço, gerir seus custos, fazer pesquisa-desenvolvimento e 

formar-se. Enfim, considero que, do ponto de vista do indivíduo, seu 
trabalho é sua empresa, e seu desenvolvimento define-se como uma 

empresa de si mesmo. (AUBREY, 2000, p. 11). 

Como o trabalho torna-se um produto cujo valor de mercado pode ser medido cada 

vez mais com precisão, a responsabilidade do indivíduo pela valorização de seu trabalho 

no mercado torna-se o princípio de toda movimentação, assim, o contrato salarial é 

substituído por uma relação contratual entre “empresas de si mesmo”. Significa que toda 
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atividade do indivíduo em um processo de valorização do eu passa a ser concebida como 

empresarial. (AUBREY, 2000, p.11)  

A ideia de “empresa de si mesmo” supõe a integração da vida pessoal com a vida 

profissional, acontece uma mudança da relação com o tempo, não mais determinada pelo 

contrato salarial, mas por projetos realizados pelos empregadores. (AUBREY, 2000, p. 

11) 

O novo jeito de ver o mercado leva Aubrey (2000) a comparar a empresa de si 

mesmo com o “cuidado de si” numa versão contemporânea da “epimeleia”14, de  Michel 

de Foucault em “A hermenêutica do sujeito” (2001).  Hoje a epimeleia9  seria considerar 

tudo o que pode gerar lucro, como: fazer um portfólio de atividades; desenvolver 

estratégias de aprendizagem; casamento, amizade; educação dos filhos, enfim, 

administrar o capital da “empresa de si mesmo” que pode ser tanto familiar quanto 

individual: experiências, formação, sabedoria, contatos, energia e saúde. (DARDOT; 

LAVAL, 2016, p. 336). 

A empresa de si mesmo é encontrar um sentido, um compromisso na globalidade 

da vida. Ser empreendedor de si mesmo começa cedo, desde os 15 anos quando você 

começa a se perguntar o que quer fazer da vida.  Tudo se torna empresa: o trabalho, o 

consumo, o lazer, de onde procura-se tirar proveito e utilizá-lo para a realização de si, 

com maneiras criativas. (AUBREY, 2000, p.12) 

A nova figura de sujeito está atrelada ao conjunto de técnicas e práticas que o 

indivíduo tem à disposição para chegar a esse desenvolvimento de ser empreendedor de 

si. O verdadeiro trabalho da empresa de si mesmo é um trabalho que se faz sobre si mesmo 

e a serviço dos outros. (AUBREY, 2000, p. 12) 

Cada indivíduo deve aprender a ser sujeito ativo e autônomo na ação e pela ação 

e deve atuar sobre si mesmo. Dessa forma ele aprenderá por si mesmo a desenvolver 

“estratégias de vida” para aumentar seu capital humano e valorizá-lo da melhor forma. 

São atitudes que levarão o indivíduo a um autodiagnóstico: eu e minhas competências; eu 

e minha maneira de agir; eu e meu cenário de sucesso. (AUBREY, 2000, p. 12). 

2.8 A lógica do desempenho  

A ética neoliberal não se restringe aos limites da empresa, mas a gestão tenta 

seduzir as subjetividades com a ajuda de controles e avaliações de personalidade, de 

 
14

Epimeleia heautou é a formulação do “cuidado de si” ou “preocupação consigo mesmo” na cultura grega clássica. Ver em Michel 

de Foucault “A Hermenêutica do sujeito”, 2001. 
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caráter, de maneiras de ser, de falar ou até motivações inconscientes. Dessa forma, a 

empresa exerce um papel educativo quando legitima os bem-sucedidos. Por isso, os 

gerentes acabam fazendo papel dos sábios ou de mestres. (DARDOT; LAVAL, 2016). 

Na ética neoliberal surge a lógica do desempenho, cujas diferentes técnicas têm 

por objetivo fortalecer o eu, adaptá-lo melhor à realidade, torná-lo mais operacional nas 

situações difíceis, contribuindo para a plena expansão do mercado. As técnicas 

empregadas se apresentam como técnicas de transformação dos indivíduos que podem 

ser utilizadas dentro ou fora da empresa. São técnicas que visam à conduta de si e dos 

outros, ou também reconhecidas como técnicas da governamentalidade, com o propósito 

de aumentar a eficácia da relação com o outro. (DARDOT; LAVAL, 2016). 

Geralmente as técnicas são do âmbito das ciências humanas da comunicação ou 

da psicologia. Os princípios visam a tornar o indivíduo mais eficaz começando pelo 

trabalho de autopersuasão pelo qual ele deve acreditar que os recursos são ele próprio. A 

crença de que cada um de nós possui recursos necessários para evoluir, atingir objetivos 

ou resolver problemas estimula a responsabilidade e a autonomia que constituem fatores 

fundamentais para o desenvolvimento da autoestima. (DARDOT; LAVAL, 2016). 

As técnicas da governamentalidade são mais aplicadas no mundo profissional. A 

lógica de que o desenvolvimento pessoal seja visto como o melhor meio de melhorar a 

qualidade e de satisfazer o cliente é fundamental. Quando são dirigidas aos 

administradores, as técnicas visam a ajudá-los a conduzir os outros, fortalecendo seu 

potencial a confiança em si mesmos, a autoestima. (DARDOT; LAVAL, 2016). 

Evidentemente que estes exercícios práticos de transformação de si mesmo têm a 

tendência a transferir o peso da complexidade e da competição ao indivíduo. Observa-se 

uma nova forma de governar que consiste em “guiar os sujeitos fazendo-os assumir 

plenamente a expectativa de certo comportamento e certa subjetividade no trabalho”. 

(BRUNEL, 2004, p.23). 

Se o indivíduo trabalha a si mesmo para se tornar mais produtivo logo a empresa 

se beneficia disso, pois ele trabalha para se tornar mais produtivo a fim de tornar a 

empresa mais produtiva. Portanto, “os exercícios que supostamente podem melhorar a 

conduta do sujeito visam a transformá-lo num microcosmo em harmonia com o mundo 

da empresa e, para além dele, como o macrocosmo do mercado mundial” (BRUNEL, 

2004, p. 23). 

Trata-se de fazer com que a norma geral da eficácia que se aplica à empresa seja 

substituída no nível individual, por um uso da subjetividade destinada a melhorar o 
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desempenho do indivíduo, seu bem estar, sua gratificação profissional são dados apenas 

como consequência dessa melhoria. (DARDOT; LAVAL, 2016, p.343). 

Nesse sentido, as qualidades que devem ser desenvolvidas pelo sujeito  

(...) remetem a um universo social em que a apresentação de si mesmo 
é uma estratégia para a empresa. Quando o indivíduo se mostra aberto, 

positivo, empático, cooperativo, não é para a sua felicidade, mas para 

obter do colaborador o desempenho que se espera dele. (...) Assim, o 
governo de si ao utilizar-se das técnicas com o auxílio da psicologia e 

da ética, essas comprovam que estão a serviço dos interesses  do 

governo da empresa. (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 343). 

 

Dentre os aspectos sobre o desempenho do indivíduo, há também a teoria da 

escolha do psicólogo norte-americano Will Schutz, que defende “(...) eu escolho minha 

vida, meus comportamentos, pensamentos, fraquezas, doenças, corpo, tudo, ou escolho 

não saber que tenho escolha. Sou autônomo quando escolho a totalidade da minha vida”. 

(SCHUTZ, 1979, p. 63). No momento em que o sujeito é consciente das escolhas que faz, 

ele é também plenamente responsável por aquilo que lhe acontece, o indivíduo é 

totalmente responsável seu próprio destino, por obter sucesso e ser feliz. Nesse caso a 

técnica do si mesmo e a técnica da escolha se misturam (DARDOT; LAVAL, 2016). 

Trata-se de fazer com que a norma geral de eficácia que se aplica à empresa seja 

substituída, no nível individual, por um uso da subjetividade destinado a melhorar o 

desempenho do indivíduo, seu bem-estar e sua gratificação profissional. Portanto as 

qualidades que devem ser desenvolvidas pelo sujeito remetem a um universo social em 

que a apresentação de si mesmo é um desafio estratégico para a empresa. “Se o indivíduo 

deve ser “aberto”, “síncrono”, “positivo”, “empático”, “cooperativo”, não é para a 

felicidade dele, mas em primeiro lugar para obter do colaborador o desempenho que se 

espera dele” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 343). 

Dardot e Laval (2016) afirmam que não se trata de aplicar conhecimentos 

psicológicos ou problemáticas éticas ao mundo da empresa; ao contrário, trata-se de 

construir, com o auxílio da psicologia e da ética, técnicas de governo de si que são parte 

interessada do governo da empresa.  

A gestão neoliberal de si mesmo consiste em “fabricar para si mesmo um eu 

produtivo, que exige sempre mais de si mesmo e cuja autoestima cresce, paradoxalmente 

com a insatisfação que se sente por desempenhos passados” (DARDOT; LAVAL, 2016, 

p. 344). Os problemas econômicos são problemas organizacionais que se resumem a 

problemas psíquicos relacionados a um domínio insuficiente de si e da relação com os 
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outros. A origem da eficácia está no indivíduo e não pode vir de fora ou de uma autoridade 

externa, afirmam Dardot e Laval (2016), 

(...) o chefe não pode mais impor: ele deve vigiar, fortalecer, apoiar a 

motivação. Dessa forma, a coerção econômica e financeira transforma-

se em autocoerção e autoculpabilização, uma vez que somos os únicos 

responsáveis por aquilo que somos e pelo que nos acontece. (...) Temos 
de nos amar e nos conhecer para sermos bem sucedidos, daí a 

autoestima como palavra chave para o sucesso. (DARDOT; LAVAL, 

2016, p. 345). 

 

As técnicas da gestão de si visam a transformação da pessoa em todos os domínios 

da sua vida, portanto toda subjetividade e não apenas o homem no trabalho são 

ingredientes dessa gestão, na medida em que a empresa seleciona e avalia de acordo com 

critérios cada vez mais pessoais, físicos, estéticos, relacionais e comportamentais.  

2.9 O homem accountable 

Ser empreendedor de si mesmo significa conseguir ser o instrumento excelente de 

seu próprio sucesso social e profissional, mas contar apenas com as técnicas de training 

e coaching não é possível, é preciso vigilância e avaliação para aumentar o nível de 

exigência do controle de si mesmo, o essencial é fabricar o homem accounntable 

(responsável). As técnicas de produção do eu produtivo estão intimamente ligadas ao 

modo de controle como momentos preparatórios ou sequenciais (PEZET, 2007). 

Para PEZET (2007) o homem accounntable significa que o indivíduo deve ser 

responsável por si mesmo, responder por seus atos diante dos outros e ser calculável. “A 

responsabilização dos indivíduos não os torna apenas responsáveis: eles devem responder 

por seu comportamento a partir de escalas de medidas dadas pelos serviços de gestão de 

recursos humanos e pelos administradores”. (PEZET, 2007, p.10). 

A avaliação torna-se o meio de orientar a conduta pelo estímulo ao bom 

desempenho individual. Definida por Pezet (2007) como; “uma relação de poder exercida 

por superiores hierárquicos encarregados da expertise dos resultados, uma relação cujo 

efeito é uma subjetivação contábil dos avaliados” (PEZET, 2007, p.10). 

O sujeito neoliberal aceita ser julgado com base nas avaliações e sofrer as 

consequências, torna-se constantemente avaliável, ou seja, um sujeito que sabe que 

depende de um avaliador e das ferramentas empregadas por ele, sobretudo porque ele 

mesmo foi educado para reconhecer de antemão a competência do avaliador e a validade 

das ferramentas.  

O sujeito neoliberal não é mais governado pelo cálculo como o sujeito 
benthamiano, trata-se de empregar instrumentos mais próximos do 
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indivíduo (superior imediato); mais constantes (resultados contínuos da 

atividade) e mais objetiváveis (medidas quantitativas levantadas por 
registro informatizado). (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 351). 

 

Se no antigo sistema burocrático para julgar o sujeito, baseava-se  na 

probabilidade de um elo entre a posição desse indivíduo na classificação e sua eficácia 

pessoal, no contexto atual, tudo isso muda quando deixa-se de pré-julgar a eficácia do 

sujeito por títulos, diplomas, status, experiência acumulada, porque agora passa-se a 

confiar na avaliação mais refinada e regular de suas competências postas efetivamente 

em prática a todo instante.  O sujeito não vale mais pelas qualidades que foram 

reconhecidas durante sua trajetória escolar e profissional, mas tem valor de uso 

mensurável de sua força de trabalho, como afirmam Dardot e Laval (2016).  

“Observa-se que o modelo humano da empresa de si mesmo é requisitado nesse 

modo de poder que deseja impor um regime de sanção semelhante ao do mercado” 

(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 352).  A avaliação de setores como saúde mental, 

educação, serviços de cuidado à pessoa e justiça consiste em avaliar os ganhos produzidos 

em cada equipe ou indivíduo, considerados responsáveis pelo valor produzido pela 

atividade que realizaram. “Se todo produto torna-se um objeto financeiro, o próprio 

sujeito é visto como um criador de valor acionário, responsável perante os acionistas”. 

(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 352) 

A mudança introduzida pela avaliação é de ordem subjetiva, afirmam Dardot e 

Laval, (2016).  “Enquanto as novas tecnologias orientadas para a produção da empresa 

de si mesmo pareciam responder a uma aspiração dos assalariados a mais autonomia no 

trabalho, a avaliação aumenta a dependência em relação à cadeia administrativa 

(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 352).  

O sujeito da avaliação, obrigado a realizar seu objetivo, é igualmente constrangido 

a impor ao outro (subordinado, cliente, paciente ou aluno) as prioridades da empresa.  É  

o atendente que tem de aumentar as vendas de determinado produto, do mesmo modo que 

o agente bancário, como também o médico que ora deve prescrever ações rentáveis, ora 

liberar leitos o mais rápido possível. O que se observa como consequências é que as 

“transações” têm mais espaço em detrimento das “relações”.   

Na verdade, os sujeitos participam ativamente de um dispositivo diferente do 

dispositivo característico da era industrial, “(...) a técnica de si mesmo é uma técnica do 

bom desempenho num campo concorrencial. Ela não visa apenas à adaptação e à 

integração, ela visa à intensificação do desempenho” (DARDOT; LAVAL, 2016, p.352). 
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2.10 O dispositivo do desempenho 

O poder da racionalidade neoliberal deve-se à imposição de situações que forçam 

os sujeitos a funcionar de acordo com os termos do jogo imposto a eles, afirmam Dardot 

e Laval (2016). 

O novo sujeito é o homem da competição e do desempenho. O 

empreendedor de si mesmo é um ser feito para “ganhar”, ser “bem-
sucedido” O esporte de competição representa o grande centro do teatro 

social ao revelar os deuses, semideuses e os heróis modernos. O culto 

ao esporte desde as mudanças que ocorreram no século XX vem 
contribuir para a lógica do desempenho.  (DARDOT; LAVAL, 2016, 

p. 353). 

 

Nos anos 1980 o esporte tornou-se, o princípio de ação, a competição um modelo 

de relação social. O dever de bom desempenho se difundiu como norma centrada na 

concorrência. Nesse dispositivo, a empresa se identifica com os campeões, os quais 

patrocina e dos quais explora a imagem, e, o mundo dos esportes se torna laboratório do 

business, sem constrangimentos. “Os esportistas são as encarnações perfeitas do 

empreendedor de si, que não hesitam em se vender a quem pagar mais sem considerações 

ao respeito da lealdade e da fidelidade” (DARDOT; LAVAL. 2016, p. 354). 

O cuidado com o corpo e o modelo esportivo, não se reduzem a um espetáculo 

recreativo de poderosos devorando uns aos outros, mas também indicam, como em 

programas do reality show onde mostram a luta pela vida em que apenas os mais espertos, 

mais cínicos conseguem sobreviver. (DARDOT; LAVAL, 2016). 

Seria a sobrevivência dos mais aptos  em situações de perigo, como no 
mito do Robinson Crusoé. Um tipo de esquema contemporâneo que 

radicaliza a nova norma social, mas mostra a perfeição como um 

imaginário em que desempenho e gozo são indissociáveis (DARDOT; 

LAVAL, 2016, p. 354). 

 

O sujeito neoliberal, afirmam Dardot e Laval (2016) é produzido pelo dispositivo 

do “desempenho/gozo”, quando poder e liberdade subjetivas não se contrapõem, mas 

quando se estabelece que a arte de governar não significa transformar o sujeito em puro 

objeto passivo, mas levar o sujeito a fazer o que aceita querer fazer. 

Esse novo sujeito não é mais apenas o circuito produção/poupança/consumo típico 

de uma época do capitalismo, mas exige-se desse novo sujeito que produza sempre mais 

e, desse modo conecte-se diretamente com um mais-de-gozar que se tornou sistêmico. A 

própria vida torna-se objeto dos dispositivos de desempenho e gozo. Esse duplo sentido 
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de um discurso gerencial que faz do bom desempenho um dever e de um discurso 

publicitário que faz do gozo um imperativo (DARDOT; LAVAL, 2016). 

A eficácia de cada  sujeito em todos os aspectos: escolar, profissional, sexual, 

relacional,  encontra-se em “We are the champions” (Nós somos os campeões), o hino do 

novo sujeito empresarial, além de guardar a advertência: “No time for losers” (Não há 

tempo para  perdedores). O desempenho máximo torna-se o alvo da reestruturação que 

cada indivíduo deve realizar em si mesmo. (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 356). 

A economia não pode funcionar em equilíbrio nem com perda, ela tem de focar 

um “além”, um “mais”, que Marx identificou como “mais valor”, mas o regime de 

acumulação do capital não havia se estendido em todos os efeitos. Isso aconteceu quando 

o comprometimento subjetivo foi tão forte que provocou a procura desse “além de si 

mesmo”, que se tornou a condição de funcionamento tanto dos sujeitos, como das 

empresas.  “Daí o interesse da identificação do sujeito como empresa de si mesmo e 

capital humano: a extração de um “mais-de-gozar”, tirado de si mesmo do simples prazer 

de viver, que faz o novo sujeito e o novo sistema de concorrência” (DARDOT; LAVAL, 

201, p. 356). 

A subjetivação contábil e subjetivação financeira definem uma subjetivação pelo 

excesso de si em si ou, pela superação indefinida de si. Dardot e Laval (2016) entendem 

que em consequência surge uma figura inédita a ultrasubjetivação15, ou seja (...) 

(...) uma subjetivação que visa sempre a um além de si, cujo objetivo é 
um além de si sempre repelido, mas constitucionalmente ordenado, em 

seu próprio regime, de acordo com a lógica da empresa e para além, 

segundo o “cosmo” do mercado mundial. (DARDOT; LAVAL, 2016, 
p. 357). 

A figura da “empresa de si” foi construída pela combinação da concepção 

psicológica do ser humano, da nova norma econômica da concorrência, da representação 

do indivíduo como capital humano, da coesão da organização pela comunicação, do 

vínculo social como rede (DARDOT; LAVAL, 2016). 

Inspirado nos estudos de Foucault, Nickolas Rose (1999) mostrou que o discurso 

“psi16”, entendido como “tecnologia intelectual” contribuiu para a definição do indivíduo 

governável moderno, ou seja, para que a sua constituição interior fosse levada a partir de 

 
15

 No sentido em latim de ultra (“além de”), a ultrassubjetivação, portanto, não é uma subjetivação exagerada ou excessiva, mas uma 

subjetivação que visa sempre a um além de si em si.  Os termos “trans-subjetivação” e “autossubjetivação” são propostos por Foucault 

para dar conta da diferença entre o ascetismo cristão dos séculos III e IV e a “cultura de si” da época helenística. Ver Michel Foucault, 

L’herméneutique du sujet, cit., p. 206. 
16 (...) o início do discurso “psi” é contemporâneo ao surgimento da economia política e da governamentalidade liberal: para governar 

as condutas, é preciso saber influenciar a formação dos motivos, isto é, atuar sobre a “dinâmica psicológica”, segundo expressão criada 

por Bentham. DARDOT;LAVAL, 2016, p. 406, NR). 
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um saber relativo. Para Rose (1999), o  discurso “psi”  formou indivíduos que aprenderam 

a ver-se como seres psicológicos, a julgar-se e modificar-se por um trabalho em si 

mesmos, ao mesmo tempo que deu às instituições e aos governantes meios de dirigirem 

as condutas desses indivíduos.  

Pôde-se compreender que as forças psicológicas podem agir tecnicamente no 

campo psíquico por meio de estímulos, incentivos, recompensas e punição, por isso todo 

o conjunto de técnicas no campo educacional, profissional e familiar puderam se integrar 

ao dispositivo da eficácia das sociedades industriais. A motivação no trabalho aparece 

como o princípio básico da nova maneira de conduzir os homens no trabalho, assim como 

os alunos nas escolas, os doentes nos hospitais e os soldados no campo de batalha. A 

subjetividade feita de emoções e desejos, paixões e sentimentos, crenças e atitudes foi 

vista como a chave do bom desempenho das empresas (DARDOT; LAVAL, 2016). 

A subjetividade une-se aos objetivos da empresa que levam à crença de que um 

trabalhador seguro e realizado seria um trabalhador mais motivado, logo mais eficaz. 

Assim, para Rose  (1999) a democracia ligada à produtividade industrial e à satisfação 

humana tornam-se o estilo democrático de liderança (DARDOT; LAVAL, 2016) 

No entanto, Dardot e Laval (2016) afirmam que Rose  não percebeu que apesar 

das técnicas “psi” e a governamentalidade próprias das democracias liberais se co-

pertencerem, a liberdade tornou-se uma obrigação de desempenho e o domínio de si 

mesmo não caracteriza mais a subjetividade neoliberal. O que importa não é mais o 

domínio e a regulação, mas a sua estimulação intensa como fonte de energia, é na 

competição entre empresas de si mesmo que a união do discurso “psi” com o discurso 

econômico se opera, que os desejos  individuais e os objetivos de excelência da empresa 

se identificam, ou seja o micro e o macro se harmonizam. (DARDOT; LAVAL, 2016). 

É em torno da norma da competição entre empresas de si mesmo que a junção do 

discurso “psi” com o discurso econômico se opera, que as aspirações individuais e os 

objetivos de excelência da empesa se identificam, que, ocorre a harmonização entre micro 

e macrocosmo (DARDOT; LAVAL, 2016).  

Mas, a gestão não é a única a assegurar essa conjunção, o marketing, como 

dispositivo de desempenho e gozo por meio das revistas, programas de TV, teatro político 

midiático, um discurso publicitário, exibem o sucesso como valor supremo, sejam quais 

forem os meios para consegui-lo. O espetáculo vale por si mesmo e atesta a vontade de 

ser bem sucedido, apesar dos fracassos inevitáveis e um contentamento por um breve 

período (DARDOT; LAVAL, 2016).  
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Nesse jogo, o sujeito encontra sua verdade no resultado do sucesso, submete-se 

ao jogo da verdade de que pode provar seu ser e seu valor. O desempenho é considerado 

a verdade como o poder gerencial a define. Porém esse conjunto de dispositivos podem 

produzir efeitos patológicos dos quais o ser humano não pode escapar; o estresse e  o  

assédio no trabalho que  podem levar ao suicídio; decepções profissionais; sofrimento 

psíquico; corrosão dos laços sociais; depressão; rejeição; pleonexia, a inveja pelos bens 

dos outros; o jogo do ganha-ganha;  entre outros, como afirmam Dardot e Laval (2016). 

Um definhamento proveniente da mudança da instituição em empresa. Hoje, a 

empresa é a principal distribuidora de regras, categorias e proibições legítimas, mas 

também, qualquer instituição atua como empresa, tem legitimidade para estabelecer 

regras e identidades sociais, à moda da empresa segundo a lógica da eficácia e da 

competição que toda instituição participa das normas. 

O dispositivo de desempenho age por meio de mecanismos diversificados de 

controle, de avaliação e de incentivo participando de todas as engrenagens de produção, 

de todos os modos de consumo e de todas as formas de relações sociais.   

Quando o sujeito empresarial vincula seu narcisismo ao sucesso de si mesmo 

conjugado com o da empresa, num clima concorrencial, os efeitos são extremos, pois a 

interiorização  da coerção do mercado, introduz a incerteza e a brutalidade da competição 

que faz com que o sujeito  as assumam como fracasso pessoal, uma vergonha, uma 

desvalorização (DARDOT; LAVAL, 2016). 

O que se observa hoje é um desconhecimento pela conduta dos novos sujeitos, 

inclusive aquelas que indicam comportamentos desviados e de mal estar, como também 

pelas formas de controle e vigilância a que são submetidos os indivíduos. Dardot e Laval 

(2016), propõem que seja dada atenção a como as instituições, valores e atividades são 

incorporados e transformados nos dispositivos de desempenho e gozo em nome da sua 

modernização. Também sugere que sejam analisadas e examinadas todas as tecnologias 

de controle e de vigilância dos indivíduos e das populações, propõem analisar como 

disciplinas médicas e psicológicas se articulam com o discurso econômico e com o 

discurso sobre segurança pública para reforçar os instrumentos da gestão social. 

Como questão central que se coloca sobre o governo dos indivíduos é saber como 

programar os indivíduos para a superação ilimitada de si mesmo antes que se transformem 

em comportamentos violentos, é saber como manter a ordem pública quando se tem que 

incentivar os indivíduos ao gozo. Esse é o desafio que se impõe à gestão social do 

desempenho. (DARDOT; LAVAL, 2016). 
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Sendo assim, o sujeito neoliberal não é mais governado como no antigo sistema 

burocrático em que seu julgamento baseava-se na sua eficácia pessoal. No contexto atual 

ocorre uma mudança, deixa-se de lado a eficácia do sujeito por títulos, diplomas, status, 

experiência acumulada, agora passa-se a confiar na avaliação mais refinada e regular de 

suas competências postas efetivamente em prática a todo instante.  Na escola, o sujeito 

não vale mais pelas qualidades que foram reconhecidas durante sua trajetória escolar e 

profissional, mas tem valor pela nota que obtém nos exames, sejam eles do ENEM, OAB, 

ou pela nota que a sua IES tirou no Enade.  A avaliação torna-se o meio de orientar a 

conduta pelo estímulo ao bom desempenho individual. Uma avaliação como  uma relação 

de poder exercida por superiores hierárquicos encarregados da expertise dos resultados, 

uma relação cujo efeito é uma subjetivação contábil dos avaliados. (PEZET, 2007).  

Dando continuidade à discussão do tema, apontam-se, a seguir,  os objetivos e 

concepção do SINAES e aspectos descritivos  da prova  Enade, como uma tecnologia do 

poder a serviço da lógica da governamentalidade neoliberal.  
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CAPÍTULO 3 

SINAES: A FÁBRICA DO SUJEITO NEOLIBERAL  

 

O capítulo traz a discussão sobre as mudanças dos mecanismos de avaliação de 

cursos em IES no Brasil previstos na criação do SINAES, os quais vinham sendo 

construídos em uma concepção de avaliação que se propunha à criação de um sistema em 

que a avaliação teria uma função formativa e emancipatória e que traria benefícios à 

população. No entanto, o que se observou foi que a mercadorização de cursos em IES e a 

ausência de políticas públicas voltadas aos interesses da população prevaleceram. Hoje, 

o SINAES e as provas aplicadas aos estudantes por meio do Enade tornaram-se estratégias 

avaliativas com função regulatória, de controle e de vigilância a serviço da lógica da 

governamentalidade neoliberal.  

3.1  SINAES:  da concepção de avaliação emancipatória para uma avaliação 

regulatória   

   No Brasil, o sistema de avaliação em IES deveria ter um papel importante nas 

políticas de educação superior, pois deveria ser o Estado aquele que presta um serviço 

indispensável à população quanto à qualidade dos serviços que as IES oferecem à 

sociedade em ensino e pesquisa.  No entanto, o que se observa é o predomínio da prática 

de avaliação segundo a qual a função de regulação e controle predomina sobre a de 

formação e emancipação institucional. Duas tendências de natureza distintas consideram 

a avaliação como uma atividade essencial para o aperfeiçoamento acadêmico, a melhoria 

da gestão universitária e a prestação de contas de seu desempenho para a sociedade 

Assim, de início, a proposta do SINAES era a criação de um sistema, combinando 

regulação e avaliação educativa, em suas dimensões interna e externa, de 

responsabilidade compartilhada do Estado e das IES, mas também de interesse da 

população, que tem o direito de contar com um sistema educativo que cumprisse  com as 

necessidades da sociedade, além de saber como as IES empenhadas quanto ao avanço do 

conhecimento e à formação de cidadãos que se propõem a serem bons profissionais.  

Entre as duas tendências, pautou-se pela ideia de se considerarem válidos 

instrumentos aperfeiçoados e integrados a uma outra lógica que seria capaz de construir 

um sistema nacional de avaliação da educação superior, articulando regulação e avaliação 

educativa.  
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Desse modo, o SINAES fundamentou-se em princípios e objetivos vinculados aos 

interesses sociais da Educação Superior como parte de um projeto de desenvolvimento 

em âmbito nacional a Lei n.º 10861 de 2004, o Decreto 5.773 de 2006, a Portaria 

Normativa 40 de 2007, consolidada em 29/12/2010 estabeleceram a regulamentação do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior -SINAES no Brasil.  

A avaliação institucional tornou-se o instrumento central e organizador do 

conjunto das IES e compreendida sob três aspectos: o objeto de análise; os sujeitos da 

avaliação; e, os processos avaliativos. Assim, pensados em referência à totalidade, os 

instrumentos deixariam de ser isolados ao adquirirem um significado de conjunto. “O 

SINAES se fundamentaria em princípios e objetivos vinculados ao ideário público da 

educação superior, envolvendo na participação, a comunidade educativa e membros da 

administração central” (BRASIL, 2009, p. 104). 

O SINAES representaria outro paradigma de avaliação, afirmou Dias Sobrinho 

(2010), cujo foco central seria a IES como um todo; o curso, e; o estudante, portanto as 

três dimensões não seriam mais avaliadas isoladamente, mas em função da totalidade 

institucional, descaracterizando a maneira de avaliar apenas o ensino ou verificar o 

desempenho dos estudantes em um único exame. (DIAS SOBBRINHO, 2010).  

A proposta era de que o SINAES recuperasse o conceito mais complexo de 

educação superior, cuja finalidade essencial é;  

(...) a formação integral de cidadãos-profissionais e cuja referência 
central é a sociedade, prevalecendo o princípio de educação como bem 

e direito humano e social, dever do Estado, independente de que seja 

oferecida e mantida pelo Estado ou pela iniciativa privada. (DIAS 
SOBRINHO, 2010, p. 210).  

Haveria uma ampliação do sentido de avaliar, uma vez que o sentido da educação 

ultrapassa o sentido de desempenho de estudantes em provas, como era o caso do Provão, 

pondo em evidência significados amplos da formação humana integral e pondo em 

questão a responsabilidade social das IES (DIAS SOBRINHO, 2010). 

A princípio, a avaliação que o SINAES propunha era baseada na avaliação 

institucional interna e externa como eixo central do sistema avaliativo, num processo 

contínuo, cujos atores: professores, estudantes, funcionários participariam não só como 

avaliados, mas também como sujeitos da avaliação e corresponsáveis pela construção da 

qualidade da educação superior, tornando os envolvidos corresponsáveis pela construção 

de uma educação superior de qualidade (DIAS SOBRINHO, 2010).  

A ideia de sistema seria a articulação entre avaliação e regulação. Com base nos 

resultados globais da avaliação e não, em um único instrumento, a regulação seria mais 
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confiável e contribuiria para alcançar os objetivos propostos pela política de educação 

superior. Por isso, o SINAES se propunha como política de Estado e não simplesmente 

de um governo. Como política de Estado, o SINAES deveria ter âmbito nacional e 

envolver todas as IES públicas ou privadas, grandes ou pequenas respeitando o regime de 

colaboração entre sistema federal e estaduais, como também respeito à identidade e 

especificidades de cada Instituição. Assim, no atual contexto o SINAES é praticado em 

todos os Estados da federação, estende-se a todo território brasileiro, atuando no sentido 

de consolidar a educação superior nacional. (DIAS SOBRINHO, 2010). 

A articulação entre avaliação e regulação se realizaria na lógica do conjunto 

articulado de instrumentos de avaliação deveria produzir informações e pareceres para 

constituírem as bases dos atos regulatórios a serem praticados pelo Conselho Nacional de 

Educação e pelas instâncias respectivas do MEC  (DIAS SOBRINHO, 2010). 

Hoje, em vigor, os instrumentos e procedimentos utilizados pelos atores 

institucionais envolvem: avaliação dos cursos de graduação, com visitas de comissões 

externas para análise in loco das condições de ensino; cadastro e o censo; exame nacional 

do desempenho dos estudantes – ENADE, acompanhado do questionário aplicado aos 

estudantes. A avaliação dos cursos de graduação considera a organização didático 

pedagógica; corpo docente e infraestrutura física; a articulação entre o PDI (Projeto de 

Desenvolvimento Institucional) e o PPC (Projeto Pedagógico do Curso); inserção social 

e correspondência com as DCN (Diretrizes Curriculares Nacionais).  

Por meio desses instrumentos, a intenção era avaliar os compromissos sociais 

assumidos pelas IES, as ações que contribuem para a realização dos projetos nacionais, 

com a valorização dos temas de relevância social, democratização do acesso e da 

permanência dos estudantes provenientes de setores sociais tradicionalmente excluídos. 

A ideia era avaliar as tendências curriculares, as dinâmicas formativas, as relações 

interdisciplinares do conjunto dos cursos, e não apenas avaliar o desempenho dos 

estudantes.  

A proposta inicial era de o SINAES eliminar a prática de rankings, que nada 

contribui para a qualidade científica e social da educação superior, na visão geral do 

SINAES, o ENADE não deveria servir à elaboração de rankings, mas fornecer elementos 

de compreensão a respeito da formação ética e técnica dos estudantes e da visão da 

instituição e da vida social. No entanto, a tecnologia de poder de uma governamentalidade 

neoliberal tornou as provas do Enade, o exame, como dispositivo de controle sobre a 

mentalidade dos sujeitos. O exame, como instrumento de avaliação, tornou-se um 
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mecanismo a serviço da política da empresa levando os indivíduos a se adaptarem aos 

novos critérios de desempenho de qualidade.  

Para Foucault (1987), o exame combina as técnicas da hierarquia que vigia e as 

da sanção que normaliza. É um controle normalizante, uma vigilância que permite 

qualificar, classificar e punir, é uma forma de estabelecer sobre os indivíduos uma 

visibilidade através da qual eles são diferenciados e sancionados. É por isso que, em todos 

os dispositivos de disciplina, o exame é altamente ritualizado. Nele se vê reunir a 

cerimônia do poder e a forma da experiência, a demonstração da força e o estabelecimento 

da verdade. No centro dos processos de disciplina, ele manifesta a sujeição dos que são 

percebidos como objetos e a objetivação dos que se sujeitam (FOUCAULT, 1987). 

A avaliação instituiu a cultura de resultados na educação, fazendo com que o 

indivíduo interiorize as normas de desempenho ou se torne adaptado às normas da 

empresa que servirão para julgá-lo.  

Sendo assim, ocorre uma mudança na visão original do SINAES,  deturpando a 

sua concepção de avaliação. Muitas IES aproveitam-se para promover ampla propaganda 

para melhorarem sua imagem pública, e, com isso, obterem vantagens competitivas no 

mercado educacional. (DIAS SOBRINHO, 2010). 

Essa ideia equivocada foi reforçada na própria Lei do SINAES (nº 10.861 de 14 

de abril de 2004), ao adotar a escala de cinco níveis para classificar os cursos e para o 

desempenho dos estudantes do Enade, embora o documento base tivesse rejeitado a 

prática de classificações das instituições.  

3.2 ENADE: avaliação e tecnologia de poder 

Enade é um exame de amplitude nacional com a concepção de diagnosticar, a cada 

três anos, as habilidades acadêmicas e as competências profissionais que os estudantes 

são capazes de demonstrar, em conexão com suas percepções sobre sua instituição e com 

conhecimentos gerais não necessariamente relacionados com os conteúdos disciplinares 

(DIAS SOBRINHO, 2010).  

Enade é uma das avaliações que compõem o SINAES, criado pela Lei nº. 10.861, 

de 14 de abril de 2004, aplicado para uma amostra  de estudantes concluintes que, até a 

data de inscrição, tenham concluído pelo menos 80% da carga horária curricular mínima,  

tem como referência os critérios com base nos padrões mínimos estabelecidos por 

especialistas de cada área de conhecimento, ou seja pelos elaboradores contratados pelo  

BNI/INEP órgão responsável pela elaboração das questões das provas, a partir das 

diretrizes curriculares nacionais e dos perfis profissionais de cada área. Pelas respostas da 
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prova é possível observar os conhecimentos adquiridos pelos estudantes em relação aos 

conteúdos das disciplinas, sobre temas contemporâneos e posicionamentos ético-

políticos.  

A proposta do Enade é avaliar como o estudante é capaz de utilizar competências 

e habilidades e como foi sua evolução durante a graduação. Não se propõe a avaliar 

apenas a aprendizagem, e sim de ser um instrumento que contribua para o processo de 

aprendizagem. Além disso, tem relevância a formação geral e a abordagem dos temas 

transversais, enriquecendo o sistema de avaliação trazendo elementos de reflexão. (DIAS 

SOBRINHO, 2010). 

A nota do exame fica registrada no histórico escolar, e, apenas o estudante recebe 

informações sobre os resultados que obteve. Com o exame colhem-se informações sobre 

os estudantes, sobre o curso e sobre a instituição, bem como opiniões dos estudantes e 

dos coordenadores de curso sobre a prova. (DIAS SOBRINHO, 2010). 

O Enade propõe uma avaliação dinâmica onde o estudante pode demonstrar suas 

habilidades cognitivas e aplicá-las em situações problema. Tem como foco principal a 

trajetória do estudante, para avaliar mudanças identificadas 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.  

A superposição das relações de poder e das de saber assume no exame todo o seu 

brilho visível. O "exame", com seus rituais, seus métodos, seus personagens e seus papéis, 

de seus jogos de perguntas e respostas, de seus sistemas de notas e de classificação. É 

nessa técnica sutil e delicada de exame que estão comprometidos todo um campo de saber, 

todo um tipo de poder. O exame tem a sua própria tecnologia, um esquema que põe em 

funcionamento, dentro de um só mecanismo relações de poder que permitem obter e 

constituir saberes. “Um investimento político não se faz simplesmente ao nível da 

consciência, das representações e no que julgamos saber, mas ao nível daquilo que torna 

possível algum saber” (FOUCAULT, 1987, p. 164-165). 

Apesar das dificuldades, a implantação desse sistema de avaliação vem se 

consolidando no sentido de assegurar um modo de regulação dos sistemas de ensino no 

Brasil. Essas dificuldades operacionais e a escassa compreensão do sistema de avaliação 

do SINAES tem levado a avaliação institucional a burocratizar-se, tornando-se de baixa 

relevância, silenciando as reflexões dos professores, estudantes e envolvidos da 

comunidade acadêmica. O estudante voltou a ser a principal fonte de informação para a 
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formulação dos índices de qualidade e das políticas do mercado neoliberal. (DIAS 

SOBRINHO, 2010). 

A mudança do ENADE para um instrumento consequências importantes: o 

SINAES perde o sentido de sistema; a avaliação institucional se burocratiza; perde-se 

autonomia institucional e o docente frente a necessidade de obtenção de boa posição na 

estático e somativo em lugar de um paradigma de avaliação dinâmica e formativa  traz 

escala de classificação; essa, por sua vez, é atingida por meio de mecanismos de ensinar 

para o exame, treinar para fazer a prova; esvazia-se o sentido de feedback e a possibilidade 

de  aprendizagem do aluno. (DIAS SOBRINHO, 2010).  

Apesar das dificuldades e críticas, é o sistema que vem sendo realizado para 

avaliação das IES. O relatório da OCDE de 2018 “Repensando a garantia de qualidade 

para o ensino superior no Brasil” apresentou dados coletados por uma equipe de revisão 

para analisar a eficácia e a eficiência dos sistemas de ensino para garantir padrões 

mínimos de qualidade e fornece recomendações para melhoria das IES.  

Uma das propostas é que “as autoridades brasileiras poderiam melhorar a 

relevância e a eficácia dos processos regulatórios e de avaliação que governam a ‘entrada 

no mercado’ de novos provedores privados de ensino superior e programas de graduação” 

(OCDE, 2018, p. 13).  

Sugerem a curto prazo: incluir a criação de uma plataforma on-line de fácil 

utilização para fornecer aos alunos e famílias informações confiáveis sobre o status de 

credenciamento e a qualidade dos programas de ensino superior; desenvolver indicadores 

mais sofisticados para avaliar a qualidade da educação a distância e monitorar sua 

expansão; melhorar a seleção e preparação de comissões de revisão por pares; e levar 

mais em conta os processos pedagógicos e os resultados iniciais em análises in loco de 

programas criados recentemente. Além disso, sugerem que sejam destinados mais 

recursos à avaliação externa do ensino superior em instituições e programas que 

apresentam os maiores riscos de qualidade para os estudantes e a sociedade. 

Com relação ao Enade, os técnicos da OCDE (2018) entendem que utilizar as 

competências, habilidades e conteúdos específicos das DCN, são objetivos muito amplos 

para um teste com o formato do ENADE e o componente de formação geral dos testes 

não está relacionado ao conteúdo dos programas que ele deve avaliar.  

Existem também fragilidades na forma como o Enade é projetado e implementado, 

o que prejudica sua capacidade de gerar informações confiáveis sobre o desempenho dos 

alunos e a qualidade do programa. É um exame de baixo risco, por isso reduz a motivação 
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dos alunos; os itens do teste não são padronizados, ou seja, os testes não são de dificuldade 

equivalente entre anos e sujeitos e não há limites explícitos de qualidade para indicar o 

que é o bom desempenho (OCDE, 2018). 

Embora os resultados para os alunos em cada programa sejam padronizados para 

gerar uma pontuação em uma escala de um a cinco é uma medida relativa do desempenho 

médio dos alunos, não há uma indicação clara do nível de seus conhecimentos e 

habilidades. 

O relatório propõe que as autoridades brasileiras realizem uma avaliação completa 

dos objetivos, custos e benefícios dos testes em grande escala para identificar como os 

pontos fracos podem ser abordados e como, em contraste com a situação atual, o Enade 

poderia ser uma ferramenta útil e um mecanismo de retroalimentação (feedback) para 

professores e instituições (OCDE, 2018). 

O Enade tem por objetivo avaliar a aquisição de conhecimentos e habilidades dos 

alunos especificados nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) bem como a sua 

compreensão de temas da atualidade mais amplos. Para os técnicos da OCDE (2018) esses 

objetivos são muito amplos para um teste com o escopo do ENADE e o componente de 

conhecimento geral dos testes não está relacionado ao conteúdo dos programas que ele 

deve avaliar.  

3.3 Aspectos descritivos de uma estratégia de vigilância e punição 

 

Figura 2. Capa da Prova do Enade do curso de pedagogia de 2014 (BRASIL, Inep, 2014) 
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Figura 3. Capa da Prova do Enade do curso de pedagogia de 2017. (BRASIL, Inep, 2017). 

A matriz de referência da prova Enade é o instrumento norteador para a construção 

de itens. É ela que define a encomenda a ser solicitada ao elaborador dos itens, que 

poderão ser aceitos pelo BNI e usados ou não na composição das provas. A matriz de 

referência não se confunde com currículo, que é muito mais amplo. Serve de referência 

não só para aqueles que participam da prova garantindo transparência ao processo, 

permitindo-lhes uma preparação adequada, como também para a análise dos resultados 

do teste aplicado. (BRASIL,2017). 

Para a elaboração da matriz, as Comissões Assessoras de Área do Enade retomam 

os elementos constituintes das diretrizes de prova, com enfoque nos artigos que anunciam 

o perfil do egresso, as competências e os objetos de conhecimento a serem avaliados. A 

origem de um item se faz pelo cruzamento entre uma característica de perfil e uma 

competência, associadas aos objetos de conhecimento, conforme observa-se na Figura 4.  

Matriz de referência da prova Enade 

    
Figura 4. Modelo de matriz de referência da prova Enade (BRASIL, 2017, p. 13) 
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            P = Perfil do Egresso  

             

            C= Conhecimento  

             

            OC = Objeto de Conhecimento  

 

Com uma concepção tridimensional, a matriz de referência é formada por colunas 

e linhas que se cruzam em quadrículas denominadas células. Nas linhas horizontais, 

distribuem-se as características que se referem ao perfil de formação esperado do egresso 

(P1; P2; P3; P4; P5); nas colunas, disponibilizam-se as competências a serem avaliadas, 

(C1; C2; C3...C11) entendidas como mobilização intencional de recursos, tais como: 

conhecimentos, saberes, escolhas éticas e estéticas, habilidades, posturas etc. O 

cruzamento entre uma característica de perfil e uma competência associadas aos objetos 

de conhecimento (a terceira dimensão da matriz) (OC11) originam um item de prova 

(RABELO, 2011).  

Utilizam-se os objetos de conhecimento como meio no processo de avaliação. O 

foco não é se o avaliado domina determinado conteúdo, mas se consegue utilizar o 

conhecimento no processo de tomada de decisão frente a uma situação-problema 

proposta, que foi especialmente construída para verificar a aquisição da competência e o 

desenvolvimento da característica de perfil selecionadas como objeto da avaliação. 

BRASIL, 2017). 

Para a elaboração do item exige-se que o conceito de competência esteja bem 

apropriado pelo elaborador. 

(...) Competência é a capacidade de mobilização de recursos cognitivos, 

sócio afetivos ou psicomotores, estruturados em rede, com vistas a 

estabelecer relações com e entre objetos, situações, fenômenos e 
pessoas para resolver, encaminhar e enfrentar situações complexas  

(PERRENOUD, 2000, p. 06). 
 

 Para Perrenoud (2000), uma das características importantes da noção de 

competência é desafiar o sujeito a mobilizar os recursos no contexto de situação-problema 

para tomar decisões favoráveis a seu objetivo ou a suas metas. As habilidades decorrem 

das competências adquiridas e referem-se ao plano imediato do “saber fazer” 

(PERRENOUD, 2000). 

 A prova Enade é formulada com 40 (quarenta) itens distribuídos em dois 

componentes:  de Formação Geral e o Componente Específico. O Componente de 

Formação Geral tem10 (dez) itens comuns às provas de todas as áreas ou cursos 

superiores de bacharelado, licenciatura e tecnológicos avaliados pelo Enade. Os itens da 
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prova de Formação Geral buscam aferir a aquisição de competências, habilidades e 

conhecimentos essenciais e comuns à formação do estudante de graduação, abordando 

situações-problema, estudos de caso, simulações e interpretação de textos, imagens, 

diagramas, gráficos e tabelas.  A prova do Componente Específico contém 30 (trinta) 

itens abrangendo os componentes específicos das áreas ou cursos avaliados pelo Enade, 

os quais visam aferir o desenvolvimento de competências e a aquisição de conhecimentos 

esperados para o perfil profissional de cada curso, em níveis diversificados de 

complexidade.  

Estrutura da prova 

 

Figura 5. Estrutura da prova. (BRASIL, 2013) 

As questões são elaboradas em formato de testes do tipo múltipla escolha são 

também chamadas de itens objetivos, conforme Anastasi (1977)  considera, 

(...) ser mais vantajosas pois existe a possibilidade de verificar 

comportamentos simples ou mais complexos de cada aluno (desde a 
memorização de um conteúdo até a compreensão de um determinado 

assunto com análise e aplicação em situação-problema); medir os 

mesmos aspectos de desempenho dos estudantes; a facilidade, a rapidez 

e a objetividade na correção, entre outros. (ANASTASI, 1977, p. 23). 

 

As questões da prova são reconhecidas por “item” que consiste na unidade básica 

de um instrumento de coleta de dados, que pode ser uma prova, um questionário, etc.  

"Nos testes educacionais, item pode ser considerado sinônimo de questão, termo mais 

popular e utilizado com frequência nas escolas” (BRASIL,2006, p. 06). 

Os itens podem ser de dois tipos:  de resposta livre e de resposta orientada ou 

objetivo (múltipla escolha). Um único teste pode conter itens de ambos os tipos ou apenas 

de um deles. Há várias formas de itens objetivos, sendo que a mais adequada a ser 

escolhida será determinada pelo que se pretende examinar. (ANASTASI, 1977).    Entre 

os itens objetivos, destacam-se os de múltipla-escolha, definidos como aqueles que 

permitem ao participante do teste escolher a resposta entre várias alternativas, das quais 

apenas uma é correta (BRADFIELD; MOREDOCK, 1962). 

Alguns especialistas reconhecem que esses instrumentos de medida possuem 

vantagens e limitações sejam eles objetivos ou não. No entanto, ambos podem ser 
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utilizados, indistintamente, para medir os mesmos aspectos do desempenho acadêmico. 

É assim que os itens objetivos permitem verificar tanto comportamentos simples de 

memorização ou reconhecimento, como comportamentos mais complexos, envolvendo 

compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. (VIANNA, 1982). 

Entre as principais vantagens dos itens objetivos, segundo Anastasi (1977) são a 

facilidade, a rapidez e a objetividade da correção, além de permitirem uma cobertura mais 

completa do conteúdo.  Os itens objetivos mostram-se menos vulneráveis aos erros de 

julgamento na atribuição dos escores, sendo especialmente recomendáveis nos casos em 

que, os grupos a serem avaliados são grandes, bem como quando há grande pressão para 

a divulgação dos resultados (VIANNA, 1982). 

Na elaboração do item do BNI não se recomenda a utilização de estratégias que 

exijam do participante atenção aos detalhes que o levem ao erro do item, não porque não 

domina o conteúdo ou habilidade testada. Recomenda-se evitar situações que induzam ao 

erro “pegadinha”, que se tem mostrado muito comum em vestibulares e concursos 

(BRASIL, 2010).  

Aspectos técnicos de um item 

Quanto à linguagem, o item de múltipla escolha ou discursivo deve ser objetivo, 

preciso, original, claro e impessoal. Quanto à forma, deve ser estruturado em uma 

linguagem na ordem direta, com uso correto da norma culta, o que não impede a adoção 

de palavras simples. Recomenda-se durante a elaboração do item que o uso de adjetivos 

e advérbios tenha cuidados especiais, evitando ambiguidade no julgamento do item pelo 

estudante que vai responder. Os itens encomendados para o Enade podem ser de dois 

tipos: (1) múltipla escolha e (2) discursivo. Cada um deles apresenta particularidades em 

sua concepção e na forma que possibilitam a avaliação de características de perfil, de 

competências e de objetos de conhecimento específicos (BRASIL, 2010).  

Estrutura do item  

O item é estruturado de modo que se configure uma unidade a ser proposta e 

contemple uma única habilidade de Matriz de Referência. Para tanto, existe a 

preocupação com a coerência e com a coesão entre suas partes de modo que haja 

articulação entre elas e se explicite uma única situação-problema e uma abordagem 

homogênea de conteúdo. 

O item de múltipla escolha utilizado nos exames do BNI-Inep divide-se em três 

partes: (1) Texto-base; (2) Enunciado e (3) Alternativas de resposta. (Figura 03). 
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Estrutura do item de múltipla escolha 

 

Figura 6. Estrutura do item de múltipla escolha (BRASIL, 2010). 

Um item subdivide-se em três partes: texto-base; enunciado e alternativa. 

Seguidos das justificativas pelas quais as alternativas incorretas não podem ser 

consideradas certas. (Figura 07). 

Componentes de um item 

 

Figura 07. Componentes de um item 

Elaborado pela autora 

 

O texto-base é um elemento do item que permite a reflexão sobre um assunto, um 

contexto, uma situação ou tema, traz subsídios ao estudante no processo de análise e 

resolução do item. Motiva, instiga ou compõe a situação-problema a ser formulada no 

item a partir do uso de um ou mais textos-base. São exemplos de situação-estímulo: textos 

verbais ou não verbais (tabela, quadro, diagrama, gráfico, figura, mapa, esquema ou 

ilustração); estudos de caso; situações-problema, que sejam extraídos de fonte fidedigna, 

Enunciado 

Alternativas

ss 

Texto-base 
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com as devidas referências. O texto-base interliga-se ao enunciado com coerência e 

coesão. 

Podem ser elaborados dois tipos de texto-base: 1) formulados pelo próprio 

elaborador para o contexto do item e, 2) referenciados por publicações de apropriação 

pública, desde que contenham a fonte de referência. Recomenda-se aos elaboradores que 

os textos formulados pelo próprio elaborador estejam condicionados à condição de uma 

situação hipotética, também que se explorem textos que abordem, de preferência, temas 

atuais, que sejam relevantes para o propósito da avaliação e adequados ao público-alvo. 

Nesta parte do item constam informações necessárias para a resolução da situação-

problema proposta deixando de lado elementos desnecessários ou acessórios que desviem 

a atenção do estudante ou que possam dispender tempo de leitura. A ideia é que não se 

utilizem de informações como; fórmulas, datas, nomes, enfim, detalhes que envolvam 

memorização, em vez de avaliarem a habilidade encomendada.  

A escolha de um contexto adequado como suporte para o texto-base é fundamental 

para a construção de um item de qualidade. A pesquisa de diferentes fontes antes de 

decidir qual a melhor forma de abordar o assunto contribui para a escolha. A produção de 

um item com base em informações de fontes confiáveis e de autores reconhecidos, 

priorizando-se as primárias, originais e que não precisem de adaptação dão mais 

confiabilidade ao item. 

O uso de textos de fonte primária e de autoria explícita, curtos e de fácil 

compreensão e adequado ao nível de dificuldade da linguagem esperada pelo estudante 

favorecem a construção de um item de boa qualidade. Se forem usados recortes de um 

texto, as ideias principais precisam ser mantidas e fazer a indicação de que houve 

adaptação.    

  O Enunciado é a parte subsequente, na qual encontra-se o comando ou a 

proposição.  Constitui-se de uma ou mais orações, não apresenta informações adicionais 

ou complementares ao texto-base; ao contrário, observa-se a totalidade das informações 

previamente oferecidas. São instruções formuladas com clareza e com objetividade da 

tarefa a ser realizada pelo estudante. Encontram-se instruções em formato de pergunta ou 

instruções no formato de uma frase a ser completada pela alternativa que estiver correta. 

O enunciado é o elo entre o texto-base e as alternativas, ou seja, entre a primeira e a 

terceira parte do item. 
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É no enunciado que, fundamentalmente, determina-se a competência que será 

avaliada, desde simples capacidade de identificação de informações explícitas, por 

exemplo, até competências mais complexas, como a capacidade de síntese do estudante. 

Usar a impessoalidade ao redigir o enunciado, não utilizando a primeira pessoal do plural. 

Apresentar o enunciado com todas as informações técnicas necessárias para a resolução 

da questão, formulado de forma clara, direta e precisa, evitando construções complicadas 

que possam induzir os estudantes ao erro.  

Desse modo, a sua formulação adequada contribui diretamente para a validade da 

medida de desempenho.  

 Alternativas são as possibilidades de resposta para a situação-problema 

apresentada, divide-se em: gabarito (alternativa que indica a resposta correta) e distratores 

(alternativas que indicam respostas incorretas).    

A definição da ordem de prioridade das alternativas de resposta é uma sequência 

lógica: ordem crescente ou decrescente; ordem alfabética no caso de palavras ou 

expressões; ordem cronológica dos eventos. No entanto, a ordem de tamanho das 

alternativas é a de preferência.  Siga a ordem crescente ou decrescente nas alternativas de 

resposta numéricas, sem discrepâncias exageradas que possam atrair para a resposta 

correta estudantes de baixo desempenho, fazendo com que estes acertam simplesmente 

pela observação das opções de respostas apresentadas.  

Quanto à extensão e estrutura das alternativas, recomenda-se, de preferência que 

tenham a mesma extensão, mas, caso não seja possível, utiliza-se o formato trapezoidal 

na apresentação. Eventuais diferenças de extensão podem induzir a escolha da resposta 

pelos estudantes.  

Entre o enunciado e as alternativas espera-se que haja coerência e coesão de modo 

a completar de forma gramaticalmente correta o enunciado.  

Manter o paralelismo sintático na apresentação das alternativas, por exemplo: 

todas começando por verbo, ou por substantivo, ou por artigo, redigindo as alternativas 

de forma homogênea, formando um conjunto equilibrado (de sinais, de sintomas, de 

métodos, de exemplos, de quantidade de termos ou fatores, de figuras etc.) 

Construir itens independentes, de modo que o acerto de um não fica subordinado 

ao acerto do outro. Não formular itens com alternativas de resposta encadeadas em que 

haja referência à alternativa anterior. As informações necessárias para julgar cada 

alternativa devem estar presentes no texto-base e/ou no enunciado.  
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O gabarito é a única alternativa que indica, inquestionavelmente, a resposta 

correta que responde à situação-estímulo proposta. Os distratores indicam as alternativas 

incorretas à resolução da situação-problema proposta. Além disso, essas respostas devem 

ser plausíveis, isto é, devem parecer corretas para aqueles participantes do teste que não 

desenvolveram a habilidade em questão. Significa que o distrator plausível apresenta 

hipóteses de raciocínio utilizadas na busca da solução da situação-problema apresentada. 

Já que os distratores revelam as dificuldades reais do participante com relação à 

competência avaliada, um item para ser considerado bem elaborado não cria situações 

que induzam o participante ao erro (BRASIL, 2010). 

O distrator está vinculado a um nível de desenvolvimento adequado da 

aprendizagem que enseje um possível raciocínio de um estudante de baixo desempenho. 

Nesse caso, seria possível identificar, na fase de análise de desempenho, os erros mais 

comuns nos diversos níveis de proficiência e, assim, fornecer indícios sobre o processo 

cognitivo dos participantes (RABELO, 2011).  

A utilização de hipóteses equivocadas observadas em situações de ensino-

aprendizagem costuma aumentar a plausibilidade dos distratores. Por outro lado, 

alternativas que retratam erros grosseiros ou hipóteses absurdas, dentro ou não do 

contexto do item, tendem a induzir a identificação imediata da alternativa correta, 

tratando-se de uma opção não plausível, o que não é desejável.  

Há a tendência a confundir-se entre um distrator plausível e uma “pegadinha”. 

Nesse caso, o Guia recomenda que basta lembrar que um distrator plausível é uma 

possibilidade de resposta a ser dada por um estudante que não sabe resolver a situação 

proposta, enquanto a “pegadinha” é uma resposta que atrai um estudante de bom 

desempenho. A construção das alternativas, principalmente dos distratores, é uma tarefa 

complexa e exige grande domínio técnico na sua elaboração. (BRASIL, 2017, p.19). 

Ao produzir um item, o elaborador apresenta uma justificativa para cada 

alternativa de resposta. As justificativas fazem parte do item e são formuladas 

separadamente para cada uma das alternativas. Visam não somente indicar qual a resposta 

correta e quais as incorretas, como também oferecer elementos que permitam 

compreender o acerto ou o equívoco implícito na resolução da situação-problema 

abordada no item.  

As justificativas apontam os motivos pelos quais cada uma das alternativas 

representa ou não a opção correta de resposta. Justificativas tautológicas, ou seja, dizer 
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ou repetir a mesma ideia por meio de palavras diferentes, ou redundância na elaboração 

das justificativas não são aceitas. 

A cada alternativa de resposta o elaborador aponta a informação “certo” ou 

“errado” e a justificativa correspondente.  

A situação-problema é um desafio apresentado no item que leva o participante do 

teste a um contexto reflexivo e instiga-o (motiva) a tomar decisões, o que requer um 

trabalho intelectual capaz de mobilizar seus recursos cognitivos e operações mentais. 

Uma situação-problema deve estar contextualizada de maneira que permita ao 

participante aproveitar e incorporar situações vivenciadas da realidade extraescolar. Além 

disso, uma situação-problema não deve se restringir a uma parte específica do item, mas 

deve permear toda a sua estrutura, ao longo de todo o processo de composição, a começar 

pela escolha do texto base, passando pela construção de todas as partes que compõem um 

item. (BRASIL, 2010). 

Espera-se que um item contextualizado possa transportar o participante do teste a 

uma situação normalmente vivenciada por ele no dia a dia, e que no item, pode se 

materializar ou não em uma situação hipotética. (BRASIL, 2010). 

Os itens são construídos a partir de situações-estímulo, que podem ser constituídas 

de situações-problema, estudos de caso, simulações ou mesmo textos de contextualização 

do conteúdo a ser avaliado. Quanto mais próximas das situações trabalhadas na graduação 

e mesmo na área de formação, melhor será a qualidade do item e a possibilidade de avaliar 

o desempenho do aluno.   

São três tipos de itens de múltipla escolha utilizados nas provas: item de 

interpretação com resposta única; item do tipo asserção e razão; item de resposta múltipla. 

E, um tipo de item discursivo, totalizando quatro tipos de itens. 

Item de Interpretação com resposta única 

O item de múltipla escolha do tipo interpretação com resposta única (Fig. 08) é 

formulado a partir de uma situação-problema que compõe o texto-base. A partir da 

situação-problema, que traz um problema a ser resolvido, o estudante organiza as ideias, 

os dados ou as informações necessárias para resolvê-lo. É nesse momento que ele 

mobiliza diversos recursos, articulando habilidades, saberes, conhecimentos, entre outros, 

que vão oportunizar a visibilidade de determinada competência ou característica do perfil 

profissional esperado.  O enunciado desse tipo de item pode ser apresentado tanto como 
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uma frase incompleta, a ser finalizada pelas alternativas de resposta, quanto em forma de 

uma pergunta.   

Item do tipo asserção-razão   

O item de múltipla escolha do tipo asserção-razão (Fig. 09) constitui-se de duas 

proposições que podem ou não ser corretas e, além disso, podem ou não estabelecer uma 

relação de causa e consequência entre si. Desse modo, são apresentadas duas proposições, 

interligadas pela palavra “PORQUE”, sendo que o estudante avalia se a segunda 

proposição constitui razão ou justificativa da primeira.  Compõe o item, ainda, uma chave 

de respostas padrão, em que são descritas as alternativas de resposta propriamente ditas. 

Cada uma das alternativas contém uma afirmação sobre a veracidade ou falsidade de cada 

uma das proposições e, também, sobre a existência ou não de relação de causalidade entre 

elas. Esse tipo de questão é indicado para avaliação de habilidades complexas, pois além 

de avaliar a veracidade de cada proposição, o estudante necessita ser capaz de estabelecer 

relação de causa-consequência entre elas.    

Item do tipo resposta múltipla 

Os itens de resposta múltipla (Fig. 08) apresentam uma situação-estímulo e de três 

a cinco afirmações relacionadas à situação e ao enunciado. As afirmações são julgadas 

independentemente umas das outras, como corretas ou incorretas. O estudante precisa 

analisar as afirmações, identificar aquela (s) que são correta (s) para, em seguida, escolher 

uma alternativa em uma “chave de respostas”.  
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 Figura n. 08        Tipos de Item                                                                                                                                                                  

  

Aos itens de múltipla escolha e de asserção e razão, o Inep propõe algumas 

recomendações a serem observadas durante o processo de criação, como: formular o 

comando afirmativamente, ou seja, sempre solicitar que sejam avaliadas as afirmações 

corretas; apresentar as afirmações a serem julgadas com estrutura simples, não 

construindo frases longas demais, que dificultem o entendimento pelos estudantes e 

demandem muito tempo de leitura e interpretação; não transformar afirmações de 

verdadeiras em falsas simplesmente pela inserção da palavra “não” ou pelo uso do prefixo 

“in”; construir a chave de respostas de tal forma que as combinações não forneçam pistas 

quanto à opção correta, balancear a quantidade de vezes que o número de cada afirmação 

aparece nas alternativas.  

 Para itens do tipo asserção-razão há recomendações extras a serem  observadas:   

construir as duas proposições a serem julgadas de modo vinculado ao contexto e aos 

objetos de conhecimento avaliados no item;  construir cada proposição como frase com 

sentido completo, sem apoio na outra proposição;  considerar que cada proposição deve 

ser analisada pelo estudante independentemente uma da outra; redigir proposições sem 

ambiguidade de interpretação; considerar que a relação de causa e consequência pode 

existir ou não entre as duas proposições.  

Item discursivo 
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 Os itens discursivos são conhecidos também como dissertativos, abertos, 

descritivos ou de resposta livre. São itens que, além da apropriação de conhecimentos, 

avaliam competências como a capacidade de exposição de ideias com clareza, coerência 

e coesão, construção de argumentações consistentes, domínio da norma culta, 

estabelecimento de relações, bem como competências específicas de cada área avaliada.  

Um  item discursivo dá a chance ao estudante para a mobilização de diferentes 

competências tais  como: propor explicações e soluções para os problemas apresentados; 

aplicar o que aprendeu a situações novas;  fazer comparações ou classificações de dados 

e informações; estabelecer relações entre fatos e princípios, por exemplo, relações de 

causa e efeito; analisar e criticar a veracidade de afirmações; analisar o valor de 

procedimentos; assumir posição favorável ou contrária a alguma conduta, apresentando a 

devida argumentação; demonstrar capacidade de síntese, originalidade e(ou) julgamento 

de valor; formular conclusões a partir de elementos fornecidos;  demonstrar capacidade 

de organizar as ideias, expressando-as na forma escrita, de maneira coerente e lógica.  

A elaboração de itens discursivos exige maior cuidado para ser validado e para a 

confiabilidade dos resultados. Um item discursivo bem elaborado permite uma avaliação 

criteriosa pela banca de corretores. Frequentemente a prova tem poucos itens discursivos, 

o que acaba por influenciar as escolhas da abordagem proposta. Esta escolha demanda 

seleção cuidadosa do contexto apresentado no texto-base. É preferível abordagem central 

de temas essenciais da área e evitar enfoque em detalhes específicos.  

O item discursivo utilizado nos exames do BNI divide-se em: texto-base e 

enunciado que devem manter coerência e coesão entre si. Assim como o item de múltipla 

escolha, “(...) o item discursivo também é pensado como um texto completo, a ser 

estruturado de modo que se configure uma unidade de proposição e que contemple as 

orientações das encomendas, amparadas na matriz de prova”. (BRASIL, 2017, p. 30).  

Mesmo que o item discursivo requeira uma ou mais tarefas a serem executadas, é 

fundamental lembrar que as tarefas propostas sejam respondidas em no máximo, 15 

linhas, limite disponível ao estudante a cada item do exame. Em relação ao tempo 

destinado à resolução deste tipo de item leva-se em consideração o tempo que o estudante 

lê a proposta apresentada no texto-base e enunciado e elabore um rascunho de sua 

resposta, até que transcreva-o no caderno de respostas em, no máximo, 15 minutos.  

Esse tipo de item pode solicitar múltiplas tarefas, quando o item discursivo divide-

se em subitens para que o estudante realize múltiplas tarefas, pode ajudar o estudante a 

organizar melhor suas respostas e possibilitar que a avaliação se faça de cada parte da 
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produção escrita.  Cada item discursivo é avaliado em uma escala de 0 a 10 pontos. 

Quando há múltiplas tarefas a serem executadas, o elaborador indica o valor máximo 

correspondente a cada subitem. Esses valores somados devem resultar em 10 pontos.                                            

Item discursivo 

 

Figura n. 09 Item discursivo 

Ao elaborar um item discursivo, além dos cuidados já ressaltados quanto à 

fornecer textos motivadores, informações técnicas específicas, tabelas com dados a serem 

considerados, figuras e fórmulas que sejam necessárias para a resolução da proposta 

apresentada há exigências quanto à definição clara das tarefa(s) que o estudante deve 

realizar, indicando a abrangência da resposta esperada e os aspectos a abordar. O 

estudante precisa ter clareza dos aspectos que são objeto de avaliação e dos valores 

máximos de pontos atribuídos (BRASIL, 2010) 

A precisão, a clareza e a impessoalidade são características que devem ser 

preservadas na formulação dos enunciados, de modo a possibilitar ao estudante 

compreensão do que se pede, condição necessária à estruturação e ao desenvolvimento 

da resposta.   

Evita-se o uso de perguntas do tipo “Que”, “Quem”, “Quando” e “Onde”, pois, 

possivelmente, não avaliam a mobilização de recursos complexos para a construção da 

resposta. Da mesma maneira, perguntas que simplesmente admitem a resposta “sim” ou 

“não” não devem ser abordadas em questões discursivas. A correção de itens discursivos 

pelo BNI se dá por meio do método analítico, o que exige do elaborador do item a redação 

de um padrão de resposta esperado. Isto significa que, ao elaborar um item discursivo, o 
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elaborador também elabore um padrão de resposta esperado, que é encaminhado à revisão 

técnica juntamente com o respectivo item. (BRASIL, 2010). 

O padrão de resposta subsidia a correção dos itens e, também, possibilita uma 

melhor compreensão por parte dos revisores acerca daquilo que o item pretende avaliar. 

Desse modo, o processo de revisão de itens se torna mais coerente ao longo do processo. 

Como exemplo, nota-se, na Figura 10, que o elaborador apresentou o padrão de resposta 

a cada parte do item. (BRASIL, 2010). 

Aspectos gerais a serem observados na elaboração dos itens   

  A construção adequada de itens para o BNI requer, além dos procedimentos 

apresentados anteriormente, a observação de alguns aspectos essenciais,  que devem 

orientar o trabalho do elaborador e do revisor de itens, descritos a seguir: 1) objetividade/ 

precisão, ir direto ao assunto e não deixar dúvidas quanto à interpretação do item. Um 

bom item é aquele que admite uma única interpretação e uma só resposta; 2) concisão, 

eliminar os excessos linguísticos e redundâncias, ao usar frases curtas, termos exatos e 

simples, tornam a leitura mais agradável e menos cansativa; 3) originalidade,  itens 

inéditos, deixando de lado questões de provas, livros ou apostilas, questões retiradas da 

Internet ou que já tenham sido aplicadas em sala de aula, em vestibulares, concursos ou 

em outras provas do Enade; 4) clareza,  o conteúdo do texto transmitido  ao interlocutor 

precisa ser compreensível, evitando termos técnicos que não sejam de domínio dos 

estudantes; 5) impessoalidade, a linguagem deve ser despersonalizada, ser compreendida 

por todo estudante que participar do Enade, independentemente de grupos ou da região 

do país a que pertençam, portanto usar o padrão culto da língua; 6) ordem direta, usar os 

termos essenciais das orações na sua ordem natural: sujeito, verbo, complemento; 7) 

duplicidade de sentido, alguns  adjetivos e advérbios podem gerar duplicidade de sentido 

ou apresentar forte carga de subjetividade; 8) adequação à encomenda, o item deve refletir 

os elementos apresentados na encomenda, de modo a possibilitar a análise da real 

proficiência do indivíduo nos elementos investigados. 

 Elementos que podem levar à reformulação ou descarte do item   

  Para que o item não seja descartado pede-se evitar a exigência de avaliar a 

simples memorização, tampouco exigir mera recordação de conceitos e/ou fórmulas;  de 

usar enunciado do tipo “Em relação ao tema XXX, pode-se afirmar que(...)” (BRASIL, 

2010, p. 15)  de abordar aspectos regionais e muito específicos (fatos, terminologia, usos 

etc.); de conter situações, exemplos ou informações que possam se caracterizar como viés 
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político, cultural, discriminação ou preconceito segundo raça, gênero, religião, origem, 

cultura ou outros;  de privilegiar abordagens, autores, teorias específicas ou mesmo 

editoras; de utilizar textos da Internet sem que seja feita a devida conferência de sua 

originalidade e autoria; de citar nomes fictícios jocosos ou usar em situações hipotéticas 

nomes que se referem a pessoas públicas; de fazer qualquer tipo de propaganda comercial 

(marca de produto) ou política (apologia a programas de governo);  de propiciar pistas 

que facilitem a resposta do estudante; de utilizar subterfúgios que dificultem a resposta 

do estudante;  de apresentar redação muito semelhante entre o enunciado e a alternativa 

de resposta correta; de apresentar a alternativa correta com extensão bem diferente das 

demais, atraindo os estudantes para a resposta;   de apresentar enunciados vagos, que 

transformem as alternativas em um conjunto de frases soltas; de fazer uso no enunciado 

de termos negativos como: “falso”, “exceto”, “incorreto”, “não”, “errado”; de fazer uso 

no enunciado dos termos “assinale”, “indique”, “aponte” e outros correlatos; (Exceto na 

questão do tipo asserção-razão, que já contempla uma chave de respostas específicas.)  de 

ter como elemento caracterizador os termos “somente”, “apenas”, “nunca”, “jamais”, 

“raramente”, “exclusivamente”, “unicamente”, “sempre”, “totalmente”, “todo”, “pode 

ser”, “tudo”, “ninguém”, “nenhum”, “nada”, “algum”, “pode acontecer”, “pode haver”, 

“pouco”, “às vezes”, “qualquer”, entre outros. O estudante pode descartar uma opção de 

resposta apenas por conter um desses termos.; de conter alternativas de resposta do tipo: 

“Nenhuma das respostas anteriores” ou “Todas as respostas anteriores”;  de apresentar 

alternativas longas demais e/ou repetitivas, que podem levar o estudante a ter dificuldade 

em compreender o que se pretende avaliar;  de incluir erros grosseiros ou flagrantes 

absurdos que levem, de imediato, à resposta correta ou induzam a respostas incorretas, 

comprometendo a validade do processo de avaliação; de tornar falsa uma afirmação 

simplesmente pela inclusão da palavra “não” na frase, pelo uso do prefixo “in” em algum 

termo ou por outros artifícios similares, o que pode prejudicar a plausibilidade.  

Quanto ao uso de Imagens  

 A imagem, assim como qualquer outra situação-estímulo, deve zelar pela 

coerência com o item e deve ser empregada como elemento que contribuirá com o 

raciocínio e o desenvolvimento da resposta. Deste modo, além das recomendações gerais 

já apresentadas, destacam-se as seguintes:  1) garantir a precisão conceitual das imagens 

usadas. Em geral, a preocupação com a precisão conceitual recai apenas sobre o texto 

escrito. Eventuais imprecisões ou erros conceituais presentes nas imagens usadas nas 
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provas do Enade levam, invariavelmente, à anulação do item; 2) utilizar imagens que não 

deixem dúvidas com relação ao conceito, objeto ou fenômeno que se quer ilustrar, 

descrever ou explicar. Imagens mal elaboradas podem gerar interpretações equivocadas 

e induzir o estudante em erro; 3) evitar imagens que possam gerar múltiplas interpretações 

(charges, tirinhas, anúncios); 4) garantir que a inserção de imagens esteja articulada com 

o texto do item. O diálogo entre o texto e a imagem deve ser garantido por meio de 

remissões claras e objetivas. Imagens “ilhadas” reduzem o grau de informação que se 

deseja extrair delas; 5) na elaboração do item, devem ser inseridas imagens que 

contribuam para a resolução do desafio proposto. Imagens ilustrativas são descartadas na 

montagem da prova; 6) as imagens anexadas no sistema BNI devem atender a limites de 

tamanho, resolução e extensão de arquivo, de acordo com padrões estabelecidos no 

próprio sistema de inserção de item do Inep.   

 Inclusão das referências de textos, gráficos ou imagens 

A referência é aspecto da maior relevância, pois além de ser uma exigência ética 

no âmbito da academia, ela permite que, no processo de revisão, os colaboradores 

esclareçam dúvidas sobre aspectos gerais relacionados às ideias apresentadas no item. 

Além disso, tendo em vista o caráter público do Enade, estudantes e docentes de IES têm 

o direito de conhecer a fonte das ideias veiculadas no exame.  A respeito desse tema, 

adotam-se os procedimentos a seguir: uso do padrão e normas da ABNT; acrescentar o 

máximo de informações nas referências; textos ou figuras retirados da Internet que sejam 

são mencionados no formato “Disponível em: <http://www.foiaqui.com.br >. Acesso em: 

25 jun. 2012”; citar referências também para as figuras do texto; caso tenha construído o 

texto especificamente para o item, escreva “Texto do  elaborador”;  texto adaptado ou 

fragmento de texto deverá ter essa informação registrada ao final da referência 

bibliográfica, iniciada por minúscula, entre parênteses, de acordo com os seguintes 

exemplos: “BAGNO, M. A língua de Eulália: Novela Sociolinguística. São Paulo: 

Contexto, 2003 (adaptado) ou ANDRADE, C. D. Reunião. Rio de Janeiro: José Olympio, 

1971 (fragmento)”.  

Desse modo, a construção de cada um dos itens da prova tem  um sistema de 

exame padronizado  que pode, assim, restringir a amplitude do currículo, a inovação e a 

capacidade de resposta às mudanças nas circunstâncias. Um exame como o ENADE só 

pode avaliar uma pequena  parte  do que se espera que os alunos aprendam durante  o 

curso que frequentou,  não deixando claros seus objetivos.  Além disso, exames com 
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complexidade de textos  e  longos são cansativos, podendo  impactar negativamente no 

desempenho dos alunos. 

Na avaliação institucional o Estado, representado pelo BNI, assume o papel do 

professor, ou seja, é aquele que tem o  poder  de avaliar as IES,  por meio dos alunos,  o 

saber que lhes foi transmitido durante seu curso de graduação e torna seu poder muito 

mais visível e acentuado no momento em que pune, não por meio de castigo físico, mas 

ao divulgar a nota e a classificação da instituição na mídia, dispondo a instituição ao  

mercado atendendo  à lógica da  concorrência e competitividade típica  de um estado 

neoliberal. Além disso, advém as complicações internas nas IES, os cursos mal avaliados, 

caso os alunos não sejam bem-sucedidos nos exames, sofrem pressão dos gestores, 

causando um mal-estar geral, pois alunos e professores assumem a responsabilidade pelo 

fracasso ignorando o esquema de subjetivação que as tecnologias do poder exercem sobre 

os indivíduos.  

A formação dos sujeitos perpassa pelos debates, os conflitos e as controvérsias 

que estão tendo lugar na área da educação e da formação de professores, em particular na 

universidade, quando envolve dispositivos de controle da vida dos professores, expressos 

em novas formas de entender a educação: indicadores de qualidade, performance, normas, 

padrões de avaliação, “rankeamento”, acreditação, avaliação externa, porque interfere nos 

modos de apropriação dos saberes. (NÓVOA, 2000). 

Em toda relação pedagógica há um professor, um aluno e um saber. Nas 

pedagogias tradicionais dois desses pontos estão intimamente ligados, ficando o terceiro 

como “excluído”, ou seja,  o professor ligado ao saber, ficando de fora o aluno. Nas 

pedagogias “inovadoras” o professor está ligado ao aluno, e, o saber tem um papel 

secundário. Seria possível estabelecer uma nova dinâmica na relação pedagógica onde se 

privilegia a relação entre o aluno e o saber, concedendo ao professor papel fundamental, 

não tanto na transmissão do saber, mas no apoio ao aluno na construção e na configuração 

desse saber? (NÓVOA, 2000). 

Nesse sentido, Monfredini (2016) aponta pela necessidade de reflexão mais 

aprofundada acerca do que é ou poderia ser formar sujeitos na universidade nesse tempo 

histórico, tendo em vista a contradição entre a formação ampla e a busca de rentabilidade 

e a gestão contábil. A crise da universidade é reconhecer a mercadorização  da 

universidade, ou seja a universidade como empresa como afirma Santos (2011 apud 

Monfredini, 2016, p. 08)  “uma entidade que não produz apenas para o mercado mas que 

se produz a si mesma como mercado, como mercado de gestão universitária, de planos 
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de estudo, de certificação, de formação de docentes, de avaliação de docentes e 

estudantes”. 

Desse modo, o capítulo a seguir busca trazer a discussão sobre a formação do 

sujeito neoliberal nas novas formas de governo e como o Estado passa de regulador a um 

Estado avaliador com a intenção de atender aos princípios do neoliberalismo. 
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CAPÍTULO 4 

 ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS TEXTOS DAS PROVAS DO ENADE  

 

A técnica, análise de conteúdo, vem sendo muito utilizada em estudos qualitativos 

no campo da educação. Este capítulo tem o objetivo de descrever a aplicação dessa técnica 

nas questões da prova do Enade de 2014 e de 2017 do curso de pedagogia, enquanto 

questões elaboradas pelo BNI/INEP. Inicia-se por uma abordagem teórica da técnica de 

análise de conteúdo, seguida pelos procedimentos metodológicos de pesquisa qualitativa 

que foram utilizados nessa primeira etapa da pesquisa. 

 

4.1 Campo teórico da análise de conteúdo 

 

Os dados que advém das pesquisas de abordagem qualitativa precisam ser 

analisados de forma diferente dos dados provenientes de estudos de abordagem 

quantitativa, que se valem de softwares estatísticos, testes de hipóteses, estatística 

descritiva e multivariada. Desse modo, a análise de conteúdo tem sido amplamente 

difundida e empregada, a fim de analisar dados qualitativos de uma investigação (SILVA; 

FOSSÁ, 2013). 

A análise de conteúdo é uma técnica de análise das comunicações e geralmente, 

analisa o que foi dito nas entrevistas ou observado pelo pesquisador, no caso dessa 

investigação foram observados os textos que compõem as questões das provas do Enade. 

Durante a análise do material, buscou-se classificá-los em temas ou categorias que 

auxiliassem na compreensão do que estava por trás dos discursos. O caminho percorrido 

pela análise de conteúdo perpassa diversas fontes de dados, como: notícias de jornais, 

discursos políticos, cartas, anúncios publicitários, relatórios oficiais, entrevistas, vídeos, 

filmes, fotografias, revistas, relatos autobiográficos, entre outros. 

Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos 

metodológicos sutis que se aplicam a discursos diversificados, a hermenêutica que se 

utiliza na análise de conteúdo é a inferência, cuja interpretação oscila entre objetividade 

e subjetividade. O investigador é atraído ao que está escondido, ao não aparente, ao não 

dito nas mensagens “Analisar mensagens por essa dupla leitura onde uma segunda leitura 

substitui a leitura normal do leigo é ser agente duplo, espião, detetive” (BARDIN, 1977, 

p. 9). 
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Análise de conteúdo é o procedimento metodológico usado para essa pesquisa, 

que apresenta uma das formas possíveis na interpretação dos dados pesquisados, a partir 

da concepção metodológica de Bardin que afirma ser tarefa paciente pois o analista 

justifica a sua preocupação, honesta, de rigor científico, a necessidade de ultrapassar as 

incertezas e descobrir o que é questionado.  

Nos últimos anos, a análise de conteúdo tem conquistado grande 

desenvolvimento, tendo em vista, o crescente número de publicações existentes no campo 

da investigação. No entanto, a variedade de conceitos e finalidades de seu uso tem tornado 

a técnica pouco clara, possibilitando sua utilização sem os cuidados metodológicos 

exigidos para uma prática de pesquisa de respeito, especialmente para os pesquisadores 

iniciantes, que tendem a aplicá-la como prática intuitiva e não sistematizada (OLIVEIRA, 

2008). Sendo assim, muitos autores se apropriam dessa técnica  de forma equivocada, ou 

seja, não seguem as recomendações e as etapas necessárias, recomendadas pelos 

proponentes da análise (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011).  

A análise de conteúdo atualmente definida como um conjunto de instrumentos 

metodológicos em constante aperfeiçoamento, que se presta a analisar diferentes fontes 

de conteúdos verbais e não-verbais. Quanto à interpretação, transita entre dois polos: o 

rigor da objetividade e a fecundidade da subjetividade. É uma técnica refinada, que exige 

do pesquisador, disciplina, dedicação, paciência e tempo. Sendo necessário também um 

certo grau de intuição, de imaginação e de criatividade, sobretudo na definição das 

categorias de análise, sem esquecer, evidentemente, do rigor e da ética, fatores essenciais 

(FREITAS; CUNHA; MOSCAROLA, 1997).  

A condução da análise dos dados nessa investigação seguiu várias etapas, a fim 

de que se pudesse conferir significação aos dados coletados. Essas etapas se organizaram 

em três fases: 1) pré-análise; 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. 

Na primeira fase, pré-análise, sistematizaram-se as ideias iniciais colocadas pelo 

quadro referencial teórico e, se estabeleceram indicadores para a interpretação das 

informações coletadas. Foi nessa fase que se compreendeu a leitura geral e a organização 

do material escolhido. Sendo assim, essa fase pressupôs: a leitura flutuante, isto é o 

primeiro contato com os documentos da coleta de dados, momento em que se começou a 

conhecer os textos, e demais fontes a serem analisados; escolha dos documentos, a 

definição do corpus de análise; formulação das hipóteses e objetivos, a partir da leitura 

inicial dos dados; elaboração de indicadores, a fim de interpretar o material coletado.  
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Para Bardin (1977), é importante  que se atenda à orientação das seguintes regras: 

1) exaustividade: não deixar fora da pesquisa qualquer um de seus elementos; 2) 

representatividade: a seleção dos dados, se for um  número muito elevado recomenda-se 

fazer uma amostragem; 3) homogeneidade: os documentos  devem ser homogêneos e  

obedecer critérios precisos de escolha; 3) pertinência: significa verificar se a fonte 

documental corresponde adequadamente ao objetivo suscitado pela análise, ou seja, se 

está concernente com o que se propõem o estudo (BARDIN, 1977). 

Concluída a seleção do corpus de análise, composto por todos os documentos 

selecionados para análise, como:  relatórios, regimentos, normas e rotinas, registros, 

ofícios, todos observados criteriosamente pelo investigador, partiu-se para a  fase 

intermediária, da preparação do material que compreendeu a reunião de todo material 

para tratar as informações coletadas por meio da leitura e  observações, com vistas à 

preparação formalizada dos textos.  

A segunda fase, da exploração do material, consistiu na construção das operações 

de codificação, considerando-se os recortes dos textos em unidades de registros, a 

definição de regras de contagem e a classificação e agregação das informações em 

categorias simbólicas ou temáticas. Para Bardin (1977), codificação é a transformação, 

por meio de recorte, agregação e enumeração, com base em regras precisas das 

informações textuais, representativas do conteúdo analisado. Nessa fase, o texto ou  

material coletado é recortado em unidades de registro, as quais são representadas por  

parágrafos no caso de entrevista, por textos de documentos, ou pelas anotações de diários 

de campo. Das unidades identificadas faz-se a primeira categorização, que  são agrupadas 

de acordo com temas correlatos, e dão origem às categorias iniciais. Essas,  são agrupadas 

por temas que dão origem às categorias intermediárias e estas últimas resultam nas 

categorias finais. Desse processo: do texto selecionado, recortado em unidades de registro 

(palavras, frases, parágrafos), agrupados tematicamente em categorias iniciais, 

intermediárias e finais, incidem as inferências. Por este processo indutivo ou inferencial, 

pode-se  compreender não apenas o sentido da fala dos entrevistados, mas também buscar 

outros significados ou outras mensagens (FOSSÁ, 2003).  

Com o intuito de tornar mais claros os passos previstos no método de análise de 

conteúdo, apresenta-se a ilustração, esquematizada por Bardin (1977), constantes na 

Figura que segue: 
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Desenvolvimento de uma análise de conteúdo 

 

Figura n.10 Desenvolvimento de análise de conteúdo 

Fonte: Bardin (1977) 

 

Tendo em vista que este capítulo se propõe à exposição da aplicação da técnica 

análise de conteúdo orientada por Bardin (1977), justifica-se um estudo de natureza 

descritiva, já que a pesquisa descritiva atende de forma mais adequada a intenção de 

estudos, que pretendem expor as características de determinado fenômeno. Conforme 

Vieira (2002) afirma, a pesquisa descritiva é amplamente utilizada na área de ciências 

sociais e humanas, uma vez que se objetiva conhecer e interpretar a realidade estudada, 

sem nela interferir ou modificá-la. 

Buscou-se descobrir e observar os fenômenos existentes na elaboração da prova 

do Enade, procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los, buscando estabelecer 

as relações entre estes fatores. Se propôs à utilização da técnica análise de conteúdo para 

compreensão das questões das provas “em profundidade”, sendo-lhe atribuída a 

análise qualitativa das informações. A análise em uma abordagem qualitativa teve por 

problematização se as provas elaboradas pelo BNI/INEP apontam indicadores que podem 

avaliar os conhecimentos e competências dos estudantes de graduação ao final do curso. 

A investigação tem por objetivo saber se as avaliações externas vêm contribuindo para 
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melhoria da qualidade dos cursos de graduação, ou se tem servido como dispositivo de 

poder de uma governamentalidade de um Estado neoliberal. Definida a problematização 

da pesquisa e objetivo, partiu-se para às etapas subsequentes.  No processo de organização 

da investigação da análise das questões das provas seguiram-se os passos de Bardin que 

classifica em três fases essenciais para análise de conteúdo: 1ª. Fase da pré-análise; 2ª 

Fase da exploração do material; 3ª Fase do tratamento dos resultados.   

4.2 Etapas da análise de conteúdo dos textos-base das provas 

4.2.1 Seleção e organização dos materiais 

A primeira fase (pré-análise) teve por objetivo sistematizar e organizar as ideias 

iniciais, selecionar as fontes para a análise, formular hipóteses e objetivos precisos, 

embora flexíveis. Da exploração do material   selecionado (segunda fase), destacamos: 1) 

descrição do Guia de elaboração de itens do BNI/Inep, disponível no site do INEP, com 

o objetivo de analisar o conteúdo  a ser investigado e conhecer  os instrumentos e regras 

estabelecidas para a elaboração da prova; 2) análise das DCN-Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Pedagogia para verificar e comprovar se foram respeitados os 

indicativos da matriz de referência das provas com fundamento nas competências e 

habilidades;  pelo perfil desejado ao aluno concluinte; e, dos conteúdos curriculares 

oferecidos durante o curso; 3) análise descritiva do Caderno de provas (2014 e 2017) para 

conhecer a estrutura, operacionalização e características formais  que compõem os textos-

base dos itens das provas. 

Foi nessas fases, momentos em que se fez análise sistemática de decodificação do 

material, caderno de prova, em função das categorias estabelecidas, foi o momento de 

transformar os dados brutos em representação do conteúdo, para compor uma 

categorização.   

Para analisar o que há por trás das provas elaboradas pelo BNI/INEP, buscou-se 

saber se o processo de composição de um item atende às exigências do BNI/INEP, se as 

provas do Enade vêm fazendo a mensuração da qualidade de ensino e aprendizagem das 

IES e qual a real   finalidade  das provas do Enade: mensurar os conteúdos e competências 

dos estudantes  ou a avaliação tem sido utilizada como dispositivo de poder  ao atender à 

governamentalidade de um Estado neoliberal,  e que sujeito está em formação frente a 

esses questionamentos.    

Na fase da administração do material encontrado foram realizadas as etapas do 

processo: 1.º) registro do contexto dos 40 itens das duas provas (2014 e 2017), optando-
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se  pelo texto base, uma vez que há exigência de que todos os itens tenham um texto base; 

2.ª) classificação dos 80 itens subdividindo-os em  categorias: número da questão da 

prova; tipo de item (resposta múltipla; ou de interpretação ou asserção e razão; gênero 

textual (informativo; poético; história em quadrinhos; científico, etc.); assunto/tema 

(meio ambiente; música; formação de professor; educação infantil); palavras-chave 

(cidadania; linguística; redes sociais; etc.); referências dos textos-base. (Quadro 1; 

Quadro  2; Quadro 3; Quadro 4 ; Quadro 5; Quadro 6; Quadro 7; e Quadro 8); 3ª)  análise  

utilizando-se a leitura do item: texto-base; enunciado e alternativas, cruzando os dados 

para identificar qual o tema, ou qual a competência prevista nas Diretrizes Curriculares 

exigida em cada item; 4ª)  seleção dos elementos mais significativos do texto-base, para 

em seguida apontar as ausências, por exemplo saber por que determinados temas são 

recorrentes enquanto outros deixam de aparecer. Contabilizou-se sua frequência 

conforme aparece na unidade de registro. A intensidade medida através de vezes que 

apareceram no texto base. 

Legenda: 
1ª Coluna:  número da questão (item) da prova (1; 2; 3; 4; etc.) 

2ª Coluna: tipo de item: resposta múltipla;  interpretação; asserção e razão, discursiva 

3ª Coluna: gênero textual: informativo; poético; história em quadrinhos; científico etc. 

4ª. Coluna: assunto/tema: meio ambiente; música; formação de professor; educação infantil etc. 

5ª Coluna: palavras-chave: cidadania; linguística; redes sociais; etc. 

6ª. Coluna: referências dos textos-base 

7ª Coluna: análise do pesquisador 

 

Quadro 1.   Prova Formação Geral– 2014 (múltipla escolha) 

Item 

Questão 

Tipo 

de item 

Gênero 

textual 

Assunto/Tema Palavras-chave Referência Análise do pesquisador 

 

01 asserção/razã

o 

informativo A música em espaços 

culturais digitais 

-Música de 

Milton 

Nascimento 

RADFAHRER, L. Todo 

artista tem de ir aonde o 

povo está. 

http://novo.itaucultural.org.b

r. Jul/2014. 

Tema: cultura na sociedade digital. 

Competência leitora. (interpretação de 

texto) 

02 resposta 

múltipla 

científico Conceito de empresa -Terceiro setor 

-Organizações 

não 

governamentais 

http://unpan1.un.org. 

Ag/2014. 

(*) Tema de Adm. de empresas???  

Não se enquadra em nenhuma das 

competências,  temas e conteúdos  das 

DCN 

03 interpretação científico 

 

gráfico 

Meio ambiente -Pegada 

ecológica 

-Biocapacidade 

do planeta 

http://finançasfaceis.wordpre

ss.com Ag/2014 

Tema: meio ambiente  

(*) Site de treino para concurso.  

Competência de leitura de gráfico 

04 interpretação informativo Agências de 

Recrutamento e redes 

sociais 

Processo de 

seleção 

Redes sociais e 

processos de 

seleção 

POLONI, G. O lado 

perigosos das redes sociais. 

Revista INFO, jul/2011 

Tema: TICs  

Competência leitora. (interpretação de 

texto) 

05 resposta 

múltipla 

informativo Método Odón que 

auxilia a salvar bebês 

durante o parto 

 

Bolsa plástica 

que substitui o 

fórceps 

OMS 

GUSMÃO, G. Aparelho 

deve facilitar parto em 

situações de emergência. 

http://exame.abril.com.br 

Nov/2013 

Tema da área da saúde  

Competência leitora (interpretação de 

texto) 

06 resposta 

múltipla 

informativo Políticas que 

beneficiam a jornada 

de trabalho das 

mulheres 

Tempo de 

trabalho 

doméstico e 

www.1.folha.uol.com.br 

Jul/2013 

http://ipea.gov.br Jul/2013 

Tema: trabalho remunerado das 

mulheres 

Competência leitora (interpretação de 

texto) 

http://novo.itaucultural.org.br/
http://novo.itaucultural.org.br/
http://unpan1.un.org/
about:blank
about:blank
http://exame.abril.com.br/
http://www.1.folha.uol.com.br/
http://ipea.gov.br/
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trabalho 

remunerado 

Competência de leitura de gráfico 

07 resposta 

múltipla 

gráfico Tempo gasto pelos 

trabalhadores no 

deslocamento casa-

trabalho 

Transportes 

urbanos 

VLT 

Censo/IBGE, 2010 Tema: transportes urbanos (fora da 

área da educação 

Competência de leitura de gráfico 

08 interpretação científico Processo de 

industrialização do 

século XX 

Êxodo rural 

Explosão 

demográfica 

SANTOS, M. Metamorfoses 

do espaço habitado. 1988. 

Tema: transformações na zona rural e 

urbana no processo de 

industrialização 

Competência leitora (interpretação de 

texto) 

Elaborado pela autora 

 

Quadro 2.  Prova de Conhecimento específico - 2014 (múltipla escolha) 

Item 

Questão 

Tipo de 

Item 

Texto/  

Gênero  

Assunto/Tema Palavra-chave Referência Análise do pesquisador 

 

09 resposta 

múltipla 

Informa 

tivo 

Lei 12.796/2013 que 

altera a LDB/96 

EC n. 59/2009. 

(Educação Básica) 

Educação 

obrigatória dos 7 

aos 14 anos 

Educação básica 

obrigatória. 

 

Qualidade da educação 

pública. 

Sem referência Tema: legislação da educação 

básica 

Competência: conhecer  a 

organização em ciclos e níveis da 

educação básica 

 

10 resposta 

múltipla 

científico Formação de 

professores 

Aprendizagem dos alunos 

Políticas de formação 

Sem referência Tema: políticas educacionais de 

formação de professores. e 

qualidade do ensino. 

Competência: compreender a 

formação profissional 

11 resposta 

múltipla 

estudo de 

caso 

Educação infantil Objetivos de uma situação 

de aprendizagem 

 

Sem referência Tema: educação infantil 

Competência: conhecer os 

objetivos de uma situação de 

simulação de faz de conta 

(brincar) 

 

12 resposta 

múltipla 

científico Concepções do 

trabalho docente na 

educação infantil e 

anos iniciais do 

ensino fundamental. 

(Didática) 

Objetivos do trabalho 

docente nas séries iniciais 

e ed. Infantil 

LIBÂNEO, J. C. Didática. 

2013 

Tema: Didática na educação 

infantil 

Competência: conhecer os 

objetivos e habilidades do 

docente de educação infantil. 

 

13 resposta 

múltipla 

estudo de 

caso 

Alfabetização 

em uma abordagem 

interacionista 

Linguística 

Língua escrita 

Sonoridade 

Significado de “palavra” e  

“sílaba” 

AQUINO, S. B. O trabalho 

com consciência fonológica na 

educação infantil e processo de 

apropriação da escrita pelas 

crianças. (2007). 

Tema: Alfabetização 

Competência: conhecer os 

processos  de aquisição da escrita 

e da leitura de crianças na fase 

inicial de alfabetização. 

14 asserção/ 

razão 

científico Concepção de 

currículo 

Proposta curricular. 

Finalidades da educação. 

SOUZA, T. M. L. C. O 

currículo e a cultura. In: Das 

1001 noites aos 200 dias 

letivos: a representação do 

livro didático para os 

professores e o currículo 

necessário ao mundo 

contemporâneo. (2009). 

Tema: concepção de currículo 

Competência: saber qual 

finalidade de uma proposta 

curricular  

Apesar do texto base apresentar a 

concepção de currículo ele nada 

contribui para o aluno encontrar a 

resposta correta, pois o aluno 

precisa saber a finalidade do 

conjunto de propostas 

curriculares das escolas. 

 

15 resposta 

múltipla 

científico Temas transversais.  

 

Vida pessoal, 

coletiva e ambiental. 

Cidadania. 

 

Prática educacional 

voltada para a cidadania. 

 

Participação social 

 

Direitos 

 BRASIL. MEC/SEF. 

Parâmetros Curriculares 

Nacionais, apresentação dos 

temas transversais, ética. 

(1997)  

Tema: cidadania (tema 

transversal) 

Competência: conhecer o 

conceito de desigualdade social 

Apesar do texto base expor a 

ênfase da educação estar voltada 

para o compromisso dos direitos 

em relação à vida pessoal, 

coletiva e ambiental as 

alternativas utilizam outros 

conceitos, como desigualdade 

social democracia necessários 

para  a escolha da alternativa 

correta. 
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16 resposta 

múltipla 

científico Formação docente Estudos teórico-práticos, 

investigação e reflexão 

crítica como elementos 

construtores da prática 

doente. 

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. 

S. L. Estágio e docência, 

diferentes concepções. Revista 

Poiesis. (2004/2005).  

Tema: Articulação entre teoria, 

prática e pesquisa e reflexão da 

prática docente (no texto-base) 

Enunciado: planejamento e 

execução e avaliação docente 

Competência: estabelece relação 

entre a pesquisa teoria com a 

prática docente.  

O assunto do texto base  e  do 

enunciado  não contribuem para o 

aluno escolher a alternativa 

correta, as alternativas estão 

desarticuladas do texto base e do 

enunciado   

17 resposta 

múltipla 

científico Relação entre 

educação e 

sociedade. 

Sociólogos da 

educação. 

John Dewey; Anísio 

Teixeira; Èmile Durkheim; 

Jean Jaques Rousseau; 

Theodore Shultz. 

Sem referência Tema: filosofia e sociologia da 

educação.  

Competência:  conhecer a teoria e 

seu respectivo autor (sociólogo 

ou filósofo). 

18 interpreta

ção 

científico Zona de 

desenvolvimento 

proximal de 

Vygotsky 

Erro e acerto. 

 

Nível de desenvolvimento. 

VYGOTSKY, L. Pensamento e 

linguagem. (1989). 

Tema: zona de desenvolvimento 

proximal. 

Competência: associar o conceito 

à situação na prática.  

Item bom há coerência e atende 

às normas do BNI  

19 interpreta

ção 

científico Práticas de 

avaliação na 

educação básica 

como estratégia 

pedagógica. 

Sujeitos avaliados. 

 

Ações dos avaliadores. 

 

Avaliação da  

Aprendizagem. 

Sem referência Tema: A função da avaliação na 

aprendizagem 

Competência: conhecer práticas 

de  avaliação na educação básica 

como estratégia pedagógica. 

Item bom,, há coerência  e atende 

às normas do BNI.  

20 Resposta 

múltipla 

científico -Igualdade de 

direitos a grupos 

sociais 

discriminados, por 

meio da legislação. 

 

-Lei 10.639/2003 

que altera a Lei 

9394/96 sobre o 

currículo nas 

escolas. 

Lei 10.639/2003 sobre o 

currículo estabelece a 

obrigatoriedade do ensino 

de "história e cultura afro-

brasileira" dentro das 

disciplinas que já fazem 

parte das grades 

curriculares dos ensinos 

fundamental e médio. 

CURY, C. R. J. A educação 

básica como direito. Cadernos 

de Pesquisa, v. 38, n. 134. 

(2008). 

Tema: Lei 10.639/2003.  

Competência: conhecer o texto da 

lei para fazer a escolha certa. 

 

21 asserção/

razão 

científico Trabalho 

pedagógico em 

eixos e por área do 

conhecimento 

Conhecimento por eixos 

Aprendizagem por área do 

conhecimento 

Sem referência Tema: trabalho pedagógico por 

eixos e áreas de conhecimento 

Competência: saber o conceito de  

interdisciplinaridade 

22 resposta 

múltipla 

estudo de 

caso 

Direito à educação 

de aluno surdo 

Aluno surdo 

Libras 

Bilinguismo 

Lei 10.436/2002 

Sem referência Tema: Direito à educação 

inclusiva de aluno com surdez. 

Competência: conhecer a 

concepção  da inclusão social e 

educacional. 

23 resposta 

múltipla 

estudo de 

caso 

Conselho e 

colegiado das 

escolas 

-Projeto político 

pedagógico 

-Projetos emancipatórios 

-Princípios da igualdade e 

universalidade 

GOHN, M. G. Educação não 

formal na pedagogia social. 

Anais do I Congresso 

Internacional de Pedagogia 

social. 2006. 

Tema: Conselho de escola e 

colegiado 

Competência: saber a concepção 

de participação e conceito de 

gestão  democrática na escola 

 

24 asserção 

e razão 

científico Trabalho, Natureza 

e Sociedade 

-Interação social 

-Trabalho, Homem e 

Natureza; 

-Transformação  

Sem referência Tema: Trabalho, natureza e 

sociedade 

Competência: conceito de 

sociedade e trabalho  e 

Competência leitora 

(interpretação de texto) 

Mesmo sem saber os conceitos de  

sociedade e trabalho é possível 

escolher a correta, por meio da 

interpretação do texto. 

25 asserção 

e razão 

científico Projeto político-

pedagógico 

-Avaliação de PPP 

-Político 

-Pedagógico 

Sem referência Tema: Projeto político-

pedagógico 

Competência: saber qual a 

finalidade do PPP e Competência 

leitora (interpretação de texto) 

Mesmo que o candidato 

desconheça o significado de PPP 
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ele é capaz de acertar apenas com 

a leitura das asserções e 

justificativas pois está muito 

evidente o significado do que não 

é “pedagógico”. 

26 resposta 

múltipla 

estudo de 

caso 

Concepção do que é 

aprendizagem 

segundo os PCN. 

-Prática docente 

-Aprendizagem 

-Interdisciplinaridade 

-Competência 

-Conhecimento prévio 

www.portal.mec.gov.br (2014) Tema: Aprendizagem segundo os 

PCN 

Competência: saber o conceito de 

interdisciplinaridade e de 

conhecimento prévio 

 

27 resposta 

múltipla 

científico Educação 

matemática 

-Teoria dos campos 

conceituais 

-Sistema de numeração 

-Objetos simbólicos 

NUNES, T. et al. Educação 

matemática: números e 

operações matemáticas. (2005) 

Tema: Educação matemática 

Competência: conhecer a teoria 

dos campos matemáticos 

28 resposta 

múltipla 

informa 

tivo 

Diversidade cultural -Jornalista baiana no 

aeroporto 

-Cabelo black power 

-Temas transversais 

-Identidade nacional 

Diários associados. Diário de 

Minas. (2014) 

Tema: Diversidade cultural 

Competências: Conhecer o 

currículo de História; saber o que 

preveem as diretrizes curriculares 

sobre o trabalho com temas 

transversais 

 

29 resposta 

múltipla 

científico Novas práticas 

pedagógicas frente 

aos avanços das 

tecnologias digitais 

-TICs 

-trabalho docente  

-inovação 

 

FREITAS, M. T. Letramento 

digital e formação de 

professores. Educação em 

Revista. BH (2010). 

Tema: Tics e trabalho docente 

Competências: perfil do professor 

e do aluno na sociedade digital.; 

Competência leitora 

(interpretação de texto) 

 O item não exige nenhum 

conhecimento conceitual para 

escolher a correta. 

30 asserção 

e razão 

científico -TICs e processos 

de aprendizagem 

-Trabalho educativo 

-Sociedade tecnológica 

-TICs 

KENSKI, V. M. Educação e 

tecnologias: o novo ritmo da 

informação. (2007) 

Tema: Tics  

Competência leitora 

(interpretação de texto) 

 

31 resposta 

múltipla 

HQ  

 

científico 

Gestão democrática  -Conceito de gestão 

democrática 

-Participação 

-Coletivo 

SOUZA, A. R. Estudando e 

construindo um conceito de 

gestão escolar democrática. 

Educação em Revista. BH. 

(2009) 

Tema: gestão democrática 

Competência: saber o conceito de 

gestão democrática na educação e 

na escola 

 

32 interpreta

ção 

Informa 

tivo 

 

Legis 

lação 

Plano Nacional de 

Educação 

-Lei 13.005/2004 

-20 metas 

-financiamento 

-investimento 

-Ed. Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino 

Superior 

-PIB (%) 

BRASIL. Conheça as vinte 

metas  definidas pelo PNE.  

www.brasil.gov.br (2014) 

 

Tema: Plano Nacional de 

Educação 

Competência: ter conhecimento 

da legislação que instituiu o PNE 

Porém, Os Artigos 5º; 10º; 11º e 

13º  da Lei (2º texto base)  pouco 

contribuem para escolher a 

resposta correta. 

33 resposta 

múltipla 

científico -Currículo -Significado de currículo 

-Conhecimento, Valores, 

culturas e Artes  

ARROYO, M. G. Educandos e 

educadores: seus direitos e o 

currículo. (2007) 

Tema: Currículo 

Competência: Competência 

leitora (interpretação de texto) 

É possível responder a partir da 

leitura do texto base e das quatro 

afirmações, pois o texto base 

facilita a escolha. 

34 resposta 

múltipla 

científico -PPP – Projeto 

Político Pedagógico 

-Conceito de PPP VEIGA, I. P.A; REZENDE, L. 

M. G. (Org.) Escola: espaço do 

projeto político-pedagógico. 

(1998) 

Tema: PPP – projeto político- 

pedagógico. 

Competência: conhecer o 

significado político do PPP  

No texto base consta apenas o 

significado de PPP no âmbito 

pedagógico, enquanto as 

afirmações apontam também o 

sentido político do PPP, portanto 

se o candidato não conhecer o 

sentido político de PPP não 

poderá escolher corretamente. 

35 resposta 

múltipla 

científico -Fazer docente e 

diversidade humana 

-cidadania 

-direitos humanos 

-desigualdades 

BRASIL, MEC. Política 

Nacional de Educação Especial  

na perspectiva da Educação 

Inclusiva. (2008) 

Tema: cidadania, direitos 

humanos 

Competência: conhecer qual o 

perfil docente frente à 

diversidade entre os alunos; saber 

escolher ações que levem ao 

respeito aos direitos humanos e 

dignidade do indivíduo. 

Elaborado pela autora 

http://www.portal.mec.gov.br/
http://www.brasil.gov.br/
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Quadro 3. Prova  de  Formação Geral - 2014 (discursiva) 

Item/ 
Questão 

Tipo de 

item 

Gênero 

Textual  

Tema/assunto Palavra-chave Referências Análise do pesquisador 

01 discursivo informativo 

 

tabela 

 

Desenvolvimento 

urbano sustentável 

-Mobilidade urbana 

-Consequências do 

transporte motorizado 

para o desenvolvimento 

sustentável 

-Duas intervenções 

sobre políticas públicas 

de valorização de uso de 

bicicletas. 

-Transportes 

motorizados 

 

-bicicletas 

 

Sem referências Tema: Desenvolvimento urbano 

sustentável 

Competências: ter uma visão da 

necessidade de mudanças nos 

centros urbanos que possam 

garantir um desenvolvimento 

sustentável; conhecer a estrutura 

de artigo de opinião ou seja,  

convencer o leitor por meio de 

argumentos; ~ser criativo ao 

propor  duas soluções para o 

problema.  

02 discursivo informativo -Violência urbana -Atear fogo em 

concorrente por conta de 

briga por ponto da 

olhadinha de carros 

www.1.folha.uol.com.br  

(2013) 

 

Tema: Violência urbana 

Competência leitora 

(interpretação de texto); 

selecionar tópicos específicos do 

texto para escrever um texto 

dissertativo. 

Elaborado pela autora 

 

Quadro 4. Prova de Conhecimento específico – 2014 (discursiva) 

Item/ 
Questão 

Tipo/ item Gênero 

Textual  

Tema/Assunto Palavra- chave Referências Análise do pesquisador 

03 discursivo científico 

-estudo de 

caso 

Sobre a qualidade 

do ar na  zona 

urbana e na zona 

rural. 

-infância 

-roda de conversa 

-cheiro ruim de curral, 

de galinheiro 

- fumaça do fogão a 

lenha 

LARROSA, J. 

Pedagogia profana: 

danças, piruetas e 

mascarados. (2004) 

Tema: Descrição de uma situação de 

aprendizagem 

Competências: preparar um plano de aula 

levando-se em conta o conhecimento prévio 

dos alunos; propor atividades 

interdisciplinares; registro de avaliação; 

apresentar a proposta em um texto  

dissertativo 

O item exige do candidato: 

a)preparar um plano de aula; 

b)saber o que é conhecimento prévio dos 

alunos; 

c)criar atividades interdisciplinares; 

d) criar atividades de avaliação com registro 

e)escrever esse plano de aula em um texto 

dissertativo.(*) 

04 discursivo científico 

 

científico 

 

-Comunidade 

escolar 

-Movimentos 

sociais 

- Função social da 

escola 

 

-participação 

-pais 

-professores 

-alunos 

-bairro 

-funcionários 

-sindicatos 

-associação de bairro 

-Dicionário de 

verbetes gestrado. 

www.gestrado.org 

(2014) 

-GOHN, M. G. 

Movimentos sociais 

na 

contemporaneidade. 

(2011) 

Tema:  movimentos sociais; Escola cidadã e 

construção da cidadania 

Competências: escrever um texto 

dissertativo que contemple: conceito de 

escola cidadã; ações que a escola desenvolve 

para promover a cidadania; propor  formas 

de interação entre escola e comunidade.  

05 discursivo legislação -DCN do curso de 

pedagogia 

-Resolução CNE/CP 

n. 1  de 15/05/2006. 

-O pedagogo em 

espaços não 

escolares 

-DCN 

-curso de pedagogia 

-formação de 

professores 

-magistério 

-pedagogo 

Sem referência Tema: A atuação do pedagogo em espaços 

não escolares. 

Competências: citar um espaço não escolar 

de atuação do pedagogo; propor  atividades 

pedagógicas nesse espaço; explicar a relação 

das atividades com a formação deste 

profissional; escrever texto dissertativo 

defendendo a atuação do pedagogo por meio 

de argumentos.  

Elaborada pela autora 

 

Quadro 5.  Prova Formação Geral – 2017 (múltipla escolha) 

Item/ 

Quest

ão 

Tipo  

de item 

Gênero 

textual  

Assunto/Tema Palavras chave Referência Análise do pesquisador 

http://www.1.folha.uol.com.br/
http://www.gestrado.org/
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01 interpretação informativo 

 

gráfico 

Blocos 

econômicos da 

União Europeia 

-Contribuição dos  

países; 

-Britânicos 

-Blocos econômicos 

www.g1.globo.com (2017)  Tema: Blocos econômicos da União 

Europeia. 

Competência de leitura de gráfico 

Competências: fazer cálculos  a 

partir dos dados 

02 resposta 

múltipla 

informativo Agricultura 

familiar 

-ONU 

-Sustentabilidade 

ecológica 

-agricultura  

www.fao.org. br.  (2017) Tema: agricultura familiar 

Competência:  leitura de mundo 

sobre o tema da agricultura,  

alimentação e sustentabilidade 

03 resposta 

múltipla 

informativo  

 

tabela 

Sistema de 

tarifação de 

energia elétrica 

-tarifação de energia 

elétrica 

-Bandeira amarela, 

vermelho 

-Gasto com consumo de 

energia de aparelhos 

eletrônicos 

www. aneel. gov.br (2017) Tema: Sistema de tarifação de 

energia elétrica  

 Competência de leitura de tabela 

Fazer cálculos 

 

04 interpretação -HQ 

-científico 

Tempo de 

recepção da TV 

como veículo 

de comunicação 

-Programas de TV  
-Telejornal 
-Novela 

-Programa de futebol 

 

www.coletivando.files.word

press.com/  

PEIXOTO, N. B. As 

imagens de TV têm tempo? 

(1991) 

Tema: tempo de recepção da TV 

como veículo de comunicação 

Competência leitora (interpretação 

de texto); 

05 interpretação científico  

 

infográfico  

 

instrucional 

-Uso de 

Hidrogeis na 

agricultura 

-Conceito de hidrogeis 

-Modo e usar 

-vantagens dos hidrogeis 

www.revistapesquisa.fapesp.

br (2017) 

Tema: Uso de Hidrogeis na 

agricultura 

Competência leitora (interpretação 

de texto); 

Competências: Estabelecer relação 

entre textos diferentes;  

06 interpretação científico Imigração 

Haitiana 

- imigração 

-Xenofobia dos 

brasileiros 

-discriminação de negros 

e pobres 

SILVA, C. A; MORAES, M. 

A política migratória bras. 

Para refugiados e a 

imigração haitiana. Revista 

do direito (2016) 

Tema: Imigração Haitiana 

Competência leitora (interpretação 

de texto); 

 

07 interpretação científico   

 

histórico 

-Cultura 

popular 

capixaba 

-Produção artesanal de 

panela de barro de 

Goiabeiras; 

- moqueca e tortas 

capixabas 

-prato típico regional 

-patrimônio histórico-

cultural 

www.vitoria.es.gov.br 

 

Tema: Cultura popular capixaba 

Competência leitora (interpretação 

de texto); 

 

08 resposta 

múltipla 

informativo 

 

infográfico 

-Objetivos do 

desenvolviment

o sustentável 

(ODS) 

-ações 

-parcerias entre grupos e 

redes 

-biosfera 

-capital humano 

-Integração entre 

economia, sociedade e 

biosfera. 

www.stockholmeresilience, 

org.br 

 

Tema: Objetivos do 

desenvolvimento sustentável (ODS) 

Competência leitora (interpretação 

de texto); Estabelecer relação entre 

textos. (texto informativo e 

infográfico) 

 

Elaborado pela autora 

 

Quadro 6.  Prova de Conhecimentos específicos – 2017 (múltipla escolha) 

Item 
Questão 

Tipo de item Gênero 

Textual  

Tema/assunto Palavras chave Referência  Análise do pesquisador 

09 resposta 

múltipla 

científico Didática nos 

espaços escolares 

-Práxis pedagógica 

-método dialético 

-didática escolar como 

disciplina acadêmica 

RAYS, O. A. a relação 

teoria-prática na didática 

escolar. 2003 

Tema Didática nos espaços 

escolares 

Competências: Saber o conceito 

de práxis pedagógica e método 

dialético 

10 interpretação estudo de 

caso 

Educação 

inclusiva 
-aluno com surdez 

-política nacional de 

educação especial 

-educação inclusiva 

- língua de sinais - 

Libras 

www.cepae.faced.ufu.br 

(2017) 

 

Tema: educação inclusiva 

Competência: conhecer a 

proposta de educação inclusiva 

 

11 interpretação científico 

 

estudo de 

caso 

-Igualdade de 

gênero 

-Temas 

transversais 

-questões de gênero e 

sexualidade 

-currículos, práticas e 

gestão marcadas pela 

discriminação; 

www.spm.gov.br 

 

Tema: igualdade de gênero 

Competência: conhecer o 

trabalho com temas transversais 

 

http://www.g1.globo.com/
http://www.coletivando.files.wordpress.com/
http://www.coletivando.files.wordpress.com/
http://www.revistapesquisa.fapesp.br/
http://www.revistapesquisa.fapesp.br/
http://www.vitoria.es.gov.br/
http://www.cepae.faced.ufu.br/
http://www.spm.gov.br/
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12 resposta 

múltipla 

científico Teoria de 

Vygotsky 

-desenvolvimento 

cognitivo 

-apropriação da 

linguagem 

-Teoria 

sociointeracionista 

Sem referência Tema: Teoria sociointeracionista 

de Vygotsky 

Competência: saber a teoria 

sociointeracionista de Vygotsky 

 

13 interpretação estudo de 

caso 

-Teoria 

construtivista de 

Piaget 

-escola pública 

-Piaget 

-teoria construtivista 

-aula de ciências 

-saber do aluno 

Sem referência Tema: Teoria construtivista de 

Piaget 

Competência: conhecer a teoria 

de Piaget 

14 resposta 

múltipla 

científico EJA -educação popular 

-relação dialógica entre 

aluno e professor 

-educação 

compensatória 

-aprendizagem 

significativa 

http://37reuniao.anped.org.br 

 

Tema: educação de jovens e 

adultos - EJA 

Competência: conhecer a 

proposta de curricular  em EJA. 

 

15 resposta 

múltipla 

científico Trabalho com 

projetos 

-conhecimento na era da 

globalização 

-novas formas de 

organizar o 

conhecimento 

-sujeito é o protagonista 

da aprendizagem 

HERNANDEZ, F; 

VENTURA, M. Organização 

do currículo por projetos de 

trabalho. (1988) 

Tema: Trabalho com projetos 

Competência: conhecer  a 

pedagogia por projetos 

 

16 resposta 

múltipla 

científico  

 

científico 

-Trabalho docente 

na Educação 

infantil 

-cuidar e educar 

-direitos das crianças 

-caráter não 

assistencialista 

-desenvolvimento 

integral da criança 

-ato de brincar 

http://www.revista. 

fct.unesp.br 

FARIA,A.L.G.; FINCO,D. 

Apresentação. In Sociologia 

da infância no Brasil. (2011) 

Tema: cuidar e educar na 

educação infantil 

Competência: conhecer a 

finalidade da educação infantil 

 

17 interpretação científico Transdisciplinarid

ade 

multidimensionalidade 

do indivíduo 

-diálogo entre a razão e a 

emoção 

http://www.rizoma-

freireano.org 

Tema: transdisciplinaridade e 

multidimensionalidade 

Competências: saber o 

significado das palavras: 

transdisciplinaridade e 

multidimensionalidade; 

Competência leitora 

(interpretação de texto);    

18 resposta 

múltipla 

estudo de 

caso 

Proposta 

curricular de 

Educação infantil 

e DCN 

-faz de conta 

-currículo na ed. Infantil; 

-avaliação e 

planejamento na Ed. 

Infantil; 

JUNQUEIRA FILHO, G. A.; 

et al. Convivendo com 

crianças de zero a seis. 2012. 

Tema: currículo da educação 

infantil 

Competência:  conhecer as DCN 

da educação Infantil 

19 resposta 

múltipla 

científico PPP – Projeto 

Político 

Pedagógico 

-papel social da escola 

-autonomia  e cidadania; 

-gestão democrática 

-currículo e currículo 

oculto 

-PCN 

- PPP 

Sem referência Tema: projeto político-

pedagógico – PPP 

Competência: estabelecer relação 

entre o currículo e o PPP da 

escola. 

O texto base traz pouca 

contribuição ao candidato. 

20 resposta 

múltipla 

científico Programas 

relacionados aos 

eixos das Políticas 

educacionais  

-política subordinada à 

lógica econômica; 

-eixos: gestão; equidade 

e qualidade; 

financiamento e 

aperfeiçoamento 

docente. 

MAUÉS, O. Os organismos 

internacionais e as políticas 

educacionais no Brasil. 

(2003) 

Tema: Políticas educacionais 

Competência: conhecer o que 

cabe a cada eixo da  políticas em 

educação. 

21 asserção/ 

razão 

científico Alfabetização -letramento 

-Aquisição do sistema 

alfabético e ortográfico 

da escrita 

SOARES, M. alfabetização e 

letramento: caminhos e 

descaminhos. Pátio Revista 

pedagógica. (2004) 

Tema: alfabetização e letramento 

Competência: práticas e teorias 

da alfabetização. 

22 asserção/ 

razão 

narrativo História da 

Educação 

-A noção de cidadão 

para Rousseau 

-O verdadeiro cidadão 

ROUSSEAU, J. Emílio ou da 

educação. (1973) 

Tema: História da educação 

Competência: conhecer a 

concepção de educação para 

Rousseau.  

Texto base traz pouca 

contribuição para solução do 

item. 

http://37reuniao.anped.org.br/
http://www.rizoma-freireano.org/
http://www.rizoma-freireano.org/
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23 resposta 

múltipla 

científico Educação no 

mundo 

globalizado e as 

TICS 

-Educação, 

conhecimento e TICs 

-aprendizagem 

-Apropriação de 

conteúdos 

Sem referência Tema: Educação no mundo 

globalizado e as TICS 

Competência leitora 

(interpretação de texto);    

O texto base apenas contextualiza 

o candidato na sociedade do 

conhecimento globalizada, mas 

não traz contribuição para que se 

estabeleça relação com a 

aprendizagem  na escola. 

24 interpretação HQ/cartum 

 

legislação 

 

científico 

-Lei 9795/99;  

Política Nacional 

de Educação 

Ambiental. 

- Ciências da natureza 

-Tema transversal 

-Currículo de ciências da 

natureza 

http://guiaecológico.files.wor

dpress.com 

www.mec.gov.br/  

Resolução n.2 de 15 de junho 

de 2012. 

Tema: educação ambiental 

Competência: saber as diferenças 

do currículo entre educação 

ambiental e  ciências da natureza. 

25 resposta 

múltipla 

científico Educação não 

formal 

Cidadania 

Movimentos 

sociais 

Práticas inclusivas 

Participação da 

comunidade 

-Educação não formal; 

-educação formal; 

-Cidadania 

-Movimentos sociais 

-Práticas inclusivas 

-Participação da 

comunidade 

GOHN, M. G. Educação não 

formal, participação da 

sociedade civil e estruturas 

colegiadas na escola. (2006) 

Tema: educação formal e não 

formal; práticas inclusivas; 

movimentos sociais 

Competência: ter conhecimento 

da relação entre práticas 

inclusivas e  democráticas na 

escola e movimentos sociais. 

26 resposta 

 múltipla 

científico O conceito de 

letramento 

-Processos de letramento 

e formação dos sujeitos 

-Gêneros discursivos 

GERALDI, J. W.; A 

produção dos diferentes 

letramentos. 2014 

Tema: letramento 

Competência leitora 

(interpretação de texto);    

 

27 resposta 

 múltipla 

cartum   

 

científico 

Educação como 

prática social na 

sociedade 

contemporânea 

em espaços 

formais e não 

formais por meio 

das TICs. 

Educação; 

-tecnologia; 

-Política pública 

www.paralemdocerebro.blog

spot.com.br (2017) 

www.conae2014.mec.gov.br  

(2017) 

Tema: Educação, tecnologia e 

política pública 

Competências: estabelecer 

relação entre os textos 

Competência leitora 

(interpretação de texto);    

 

28 resposta 

múltipla 

científico Teorias do 

currículo 

-currículo como espaço 

de poder 

-currículo transmite as 

ideologias dominante 

-currículo reproduz 

estruturas sociais 

-Currículo como 

construção social  

SILVA, T.T. Documentos de 

identidade: uma introdução 

às teorias do currículo. 2010. 

Tema: teorias do currículo 

Competência leitora 

(interpretação de texto);    

Texto base contribui para a 

escolha das afirmações corretas.  

 

29 resposta 

 múltipla 

científico EJA LDB/96 

CF/88 

-formação de sujeitos 

 

BRASIL, Mec. Secad. 

Desafios da educação de 

jovens e adultos no Brasil. 

2008. 

Tema: educação de jovens e 

adultos - EJA 

Competência: saber qual a  

finalidade dos cursos de EJA 

30 interpretação HQ Variação 

linguística 
-Marcas da oralidade 

-fenômenos linguísticos; 

-caráter multicultural da 

oralidade; 

-gramática normativa 

www.arquivosturmadamonic

a.blogspot.com/2017 

Tema: Variações linguísticas 

Competência leitora 

(interpretação de texto e de HQ) 

Apesar do vocabulário    

 

31 resposta 

 múltipla 

científico Papel do 

professor História 

da educação 

-Idade mídia 

-Idade média; 

-Papel do professor 

http://33reuniao.anped.org.br

/2017 

 

Tema: história da educação e o 

papel do professor 

Competência leitora 

(interpretação de texto, apesar do 

vocabulário) 

 
32 interpretação científico PNE – Plano 

Nacional de 

Educação 

-Lei 13.005/2004 

- meta 15 (regime de 

colaboração, entre 

União, Distrito Federal, 

Estado e município. 

-meta 20 

(financiamento) 

www.planalto.gov.br/2017 

 

Tema: plano nacional de 

educação - PNE 

Competência: Conhecer as metas 

15 e 20 do PNE 

 

about:blank
about:blank
http://www.mec.gov.br/
http://www.paralemdocerebro.blogspot.com.br/
http://www.paralemdocerebro.blogspot.com.br/
http://www.conae2014.mec.gov.br/
http://www.arquivosturmadamonica.blogspot.com/2017
http://www.arquivosturmadamonica.blogspot.com/2017
http://33reuniao.anped.org.br/2017
http://33reuniao.anped.org.br/2017
http://www.planalto.gov.br/2017
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33 resposta 

 múltipla 

científico   

 

científico 

-Avaliação 

externa 

-meritocracia 

-escola legitima as 

diferenças e 

desigualdades entre os 

indivíduos, pelo mérito; 

-avaliação externa como 

instrumento de 

quantificação da 

qualidade da educação. 

DUBET, F. O que é uma 

escola justa? Cad. Pesq., SP, 

v. 34, n. 123, p. 539-55. 

2004. 

SACRISTAN, J. G. A 

educação obrigatória, seu 

sentido educativo e social. 

2001. 

Tema: Avaliação externa; 

meritocracia 

Competência: Planejamento 

coletivo; resultados das 

avaliações 

34 resposta 

 múltipla 

estudo de 

caso 

-Metodologia na 

resolução de 

problemas; 

 -ensino da 

matemática 

-Aula de matemática 

-papel mediador do 

professor; 

-vantagens e 

desvantagens dessa 

metodologia 

Sem referência Tema: metodologia do ensino da 

matemática 

Competência: Conhecer as 

metodologias da resolução de 

problemas na matemática; PCN 

de matemática 

 

35 resposta 

múltipla 

científico História do 

financiamento  da 

educação no 

Brasil 

-acesso e permanência 

da classe trabalhadora; 

-CF/88 

BRASIL, MEC. SEB. 

PRADIME. Programa de 

Apoio aos Dirigentes 

Municipais de Educação. 

(2006). 

Tema: financiamento da 

educação 

Competência: saber sobre os 

percentuais do FUNDEB e do 

PRADME -  

Elaborado pela autora 

 

Quadro 7. Prova de Formação Geral – 2017 (discursiva) 

Item 

Questão 
Tipo de 

item 

Gênero 

Textual  

Tema/assunto Palavras chave Referências Análise do pesquisador 

01 Discursivo 

 

Informativ

o 

 

Informativ

o 

 

Científico 

“Epidemia sífilis 

congênita no Brasil e 

relações de gênero” 

 

-Propor duas ações aos 

homens  a serem 

adotadas pelas 

políticas públicas de 

saúde e de educação 

 

-epidemia de sífilis 

congênita no Brasil; 

-relações de gênero; 

-Vulnerabilidade das 

mulheres às DSTs; 

-papel social do homem 

em relação à prevenção; 

 

www.1folha.uol.com.br/2017 

www.agenciapatriciagalvao.

org.br/2017 

GOMES, R; 

NASCIMENTO, E; 

ARAÚJO G. Por que os 

homens buscam menos 

serviços de saúde do que as 

mulheres? (2007). 

 

Tema: educação e saúde; 

doenças sexualmente 

transmissíveis 

Competência: escrever texto 

dissertativo abordando o papel 

do homem e a vulnerabilidade 

da mulher em relação às DST; 

citar duas ações no âmbito das 

políticas públicas de saúde ou 

educação para resolver o 

problema. 

Competência leitora 

(interpretação de texto, 

02 Discursivo Informativ

o 

 

Poético  

 

Informativ

o 

A importância do 

nome para pessoas 

transgêneras e 

propor uma medida 

para facilitar o acesso 

dessas pessoas à 

cidadania 

-Pessoas transgêneras; 

 

www.ebc.com.br (2017) 

www.aminoapps.com.br 

(2017) 

www.brasail.elpais.com 

(2017) 

www.brasail.elpais.com 

(2017) 

 

 

 

Tema: o nome das pessoas 

transgêneras; 

Competência: escrever um 

texto dissertativo sobre a 

importância do nome das 

pessoas transgêneras, propondo 

ações em relação a políticas 

públicas que promovam a 

cidadania 

Competência leitora 

(interpretação de texto, 

Elaborado pela autora 

 

Quadro 8.  Prova  de Conhecimento específico -  2017 (discursiva) 

Item 

Questão 

Tipo/ite

m 

Gênero 

Textual  

Tema/Assunto Palavras chave Referências Análise do  pesquisador 

03 discursiv

o 

científico Desenvolvimento da 

linguagem em 

educação infantil 

 

Interdisciplinaridade 

-Desenvolvimento da 

linguagem; 

-Produção da linguagem; 

-Linguagem nas 

brincadeiras 

BRASIL, MEC, SEB. 

Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica. (2003) 

Tema: Desenvolvimento da 

linguagem na  educação infantil 

Competências: escrever um texto 

com estratégias que promovam o 

desenvolvimento da linguagem 

com a criança sendo produtora da 

linguagem em situações da 

cultura infantil. 

Competência leitora 

(interpretação de texto 

 

http://www.1folha.uol.com.br/
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/2017
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/2017
http://www.aminoapps.com.br/
http://www.brasail.elpais.com/
http://www.brasail.elpais.com/


132 

 

04 discursiv

o 

científico Campos de atuação do  

pedagogo em espaço  

escolar  e extra escolar 

 BEILEROTTI, J. A 

sociedade pedagógica. 1995. 

Tema: o papel do pedagogo em 

espaços não escolares 

Competências: saber em quais 

espaços o pedagogo pode atuar; 

indicar dois e justificar; 

 

05 discursiv

o 

estudo de 

caso 

 

Pluralidade cultural 

 

PCN-Ed. Básica 

 

-Diferenças de 

religiosidade 

 

-Bullyng 

www.oglobo.globo.com/ 

(2017) 

 

Tema: PCN de temas 

transversais, pluralidade cultural  

Competências: descrever duas 

atividades pedagógicas baseadas 

em diferenças individuais ou 

culturais entre os alunos, 

abordando os objetivos a serem 

alcançados.  

Elaborado pela autora 

4.2.2 Agrupamento e inventário do material 

A classificação e agregação dos dados foram feitas por meio de   um diagnóstico 

por uma abordagem qualitativa com o propósito de identificar a frequência de 

determinados dados descritivos fazendo uma análise mais objetiva dos conteúdos 

encontrados. Utilizou-se o agrupamento por critérios dos itens, tendo como categorias: os 

tipos de itens: de interpretação, de resposta múltipla, de asserção e razão e dissertativo.  

Utilizaram-se as categorias de análise: gênero textual; assunto/tema; e, referência; para 

identificar as características de cada texto-base. Em seguida, fez-se o inventário isolando-

se os elementos comuns.  

A análise qualitativa dos textos dos itens exigiu a técnica de inferência durante a 

leitura, identificando as exigências da matriz de referência da prova se foram elaborados 

a partir do perfil, das competências do pedagogo concluinte do curso.  

Por meio da leitura do texto-base, do enunciado e das alternativas de cada item 

fez-se a simulação da resolução do item identificando quais os conhecimentos  

mobilizados para o acerto do item, ou seja, para que o estudante acertasse o item, quais 

os conhecimentos que precisaria mobilizar para chegar à solução adequada do item. Por 

exemplo; o item 16 da prova de 2014, é um item de resposta múltipla, o texto-base sobre 

formação docente. O texto base aponta a tese das autoras sobre teoria, prática, pesquisa e 

reflexão da prática docente. Em seguida acrescenta-se outra ideia a de que aqueles 

elementos também podem contribuir com o planejamento, execução e avaliação das 

atividades docentes.  Mas os textos complementares I; II; II; IV e V acrescentam novos 

conceitos, portanto o candidato pode escolher a alternativa a partir do senso comum, pois 

os textos pouco contribuem para a resolução ou escolha certa.  

Na sequência apresentam-se os resultados obtidos das etapas de investigação. 

 

 

 

http://www.oglobo.globo.com/
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Tabela 1. Tipo de item 

TIPO DE ITEM 2017 2014 Total 

Resposta múltipla 21 23 44 

Interpretação 12 06 18 

Discursivo 05 05 10 

Asserção-razão 02 06 08 

Elaborada pela autora 

Observa-se a predominância de item de resposta múltipla (44) e de interpretação 

(18) com baixa opção pelo item tipo asserção/razão.  

Tabela 2. Gênero textual 

GÊNERO TEXTUAL 2017 2014 TOTAL 

Científico 30 24 54 

Informativo 7 9 17 

Estudo de caso 6 8 11 

HQ/Cartum 4 1 5 

Gráfico 1 3 4 

Tabela 1 1 2 

Infográfico 2 - 2 

Legislação 1 1 2 

Histórico 1 - 1 

Narrativo 1 - 1 

Poético 1 - 1 

Instrucional 1 - 1 

Elaborada pela autora 

Ao escolher essa categoria de análise, o gênero textual, foi porque por meio do 

tipo de gênero do texto selecionado pelo elaborador do item, há possibilidade de 

identificar se a prova tem um perfil mais científico, por outro lado, se houver  

predominância de textos informais  há maior facilidade do estudante encontrar a resposta 

correta, notadamente aqueles estudantes  com mais dificuldade na leitura. Ainda existe 

uma terceira hipótese, dessa escolha por esse tipo de texto informal ter sido proposital, 

com a intencionalidade de favorecer os candidatos com esse perfil.  Há uma outra situação 
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que não preenche as exigências do padrão estabelecido pelo BNI/INEP; de que as 

questões sejam sempre elaboradas a partir de uma situação problema. Foram encontrados 

apenas 11 itens do tipo estudo de caso e do tipo situação problema, resultado aquém do 

esperado. 

Tabela 3. Temas da prova de  Formação Geral 

TEMAS  

Desenvolvimento sustentável 2 

 Blocos econômicos 1 

Agricultura familiar 1 

Tarifação de energia elétrica 1 

Tempo de recepção de TV 1 

Hidrogéis 1 

Imigração 1 

Cultura popular capixaba 1 

Epidemia de sífilis 1 

Transgêneros (nome próprio)  1 

A música em espaços culturais 1 

Conceito de empresa 1 

Meio ambiente 1 

Agências de recrutamento e redes sociais 1 

Método Ódon 1 

Políticas de trabalho das mulheres 1 

Tempo de deslocamento de casa até o trabalho 1 

Processo de industrialização do Séc. XX 1 

Mobilidade urbana - uso de bicicleta 1 

Violência urbana 1 

Qualidade do ar na zona urbana e zona rural 1 

Movimentos sociais – função social da escola 1 

Elaborada pela autora 
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Tabela 4. Temas da prova de Conhecimento específico 

TEMAS 2017 2014 TOTAL 

Educação e TICs 2 2 4 

Teorias do currículo 2 2 4 

Ed. Infantil. Proposta Curricular de Ed. Infantil 2 1 3 

Projeto Político Pedagógico 1 2 3 

Formação de professor - 2 2 

Educação inclusiva. Aluno surdo 1 1 2 

Ensino da matemática 1 1 2 

Conselho e colegiado das escolas – Gestão 

democrática 

- 2 2 

Temas transversais 1 1 2 

Teoria de Vygotsky 1 1 2 

Avaliação 1 1 2 

EJA 2 - 2 

Variedades linguísticas 2 - 2 

Alfabetização e letramento 2 - 2 

História da educação 2 - 2 

Concepção de trabalho docente na E. Inf. e E. 

Fund. 

- 1 1 

Igualdade de gênero 1 - 1 

Política educacional – financiamento 1 - 1 

Teoria de Piaget 1 - 1 

Educação Ambiental 1 - 1 

Educação não formal 1 - 1 

Trabalho com Projetos 1 - 1 

Plano Nacional de Educação - 1 1 

Transdisciplinaridade 1 - 1 

Lei 12.796/2013 altera LDB - 1 1 

EC n. 59/2009 – Ed. Básica obrigatória - 1 1 

Relação entre educação e sociedade (sociólogos 
da educação) 

- 1 1 
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Igualdade de direitos a grupos sociais 

discriminados (Lei 10.639/03) 

- 1 1 

Trabalho pedagógico por áreas de conhecimento - 1 1 

Trabalho, Natureza e Sociedade - 1 1 

Concepção de aprendizagem segundo os PCN - 1 1 

Diversidade cultural - 1 1 

Fazer docente e diversidade humana - 1 1 

O pedagogo em espaços não escolares - 1 1 

Elaborada pela autora 

Os temas são recorrentes, atuais e significativos para candidatos de pedagogia.  

Observa-se que há maior opção pelos temas relacionados às tecnologias e educação, 

teorias do currículo e educação infantil, mas há predominância de textos voltados às 

políticas públicas de educação em relação às práticas educativas.   

Tabela 5. Referências dos textos-base 

REFERÊNCIAS 2017 2014 TOTAL 

Base de dados científicos 22 17 39 

Sites com linguagem informal 13 9 22 

Sites governamentais 10 6 16 

Itens sem referências 05 11 16 

Elaborada pela autora 

Prevalece a opção por textos encontrados em sites acadêmicos (39), mas uma 

quantidade aquém do esperado, uma vez que as duas provas têm 80 questões esse número  

representa menos de 50%.  Há  22 textos retirados de sites de jornais, como uol, Folha de 

São Paulo, entre outros, que utilizam uma linguagem mais informal, da mesma maneira 

acontece com a linguagem de sites governamentais 16 textos,  totalizando assim 38 textos 

de uso da linguagem mais acessível aos candidatos.  Outro aspecto curioso que foge às 

exigências do processo de elaboração do BNI é a presença de textos sem referências, 

número bastante expressivo, ou seja, 16 textos, contrariando as normas estabelecidas.   

 

4.2.3Tratamento dos resultados parciais 

A terceira fase, do tratamento dos resultados, inferência e interpretação, consistiu 

em captar os conteúdos manifestos e latentes contidos em todo o material coletado (textos, 

documentos e observação), seguidos da análise comparativa realizada através da 
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justaposição das diversas categorias existentes em cada análise, ressaltando os aspectos 

considerados semelhantes e os que foram concebidos como diferentes. 

Para análise dos itens foi utilizada a inferência na tentativa de identificar quais 

competências17 o estudante deveria mobilizar para chegar à resposta correta.  

Considerando como categorias, os requisitos necessários para acerto do item: 

Legenda: 

CC- Conhecimento Conceitual (científica) 
CL - Competência Leitora 

CLE – Competência Leitora e Escritora 

CLG - Competência Leitora de gráficos/tabelas  

ERT- Estabelecer relação entre diferentes tipos de textos 

CFC – Competência para fazer cálculos 

[???] – tema da Administração de Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Competências. A análise dos itens teve por base as competências e habilidades previstas nas DCN de Pedagogia, conforme consta: 

“Art. 6o A prova do Enade 2011, no componente específico da área de Pedagogia, avaliará se o estudante desenvolveu, no processo 

de formação, as seguintes competências e habilidades:” (...). Portaria Inep nº 225 de 26 de julho de  2011. Publicada no Diário Oficial 

de 27 de julho de 2011, Seção 1, pág. 2. 
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Quadro 9. Questões da Prova de Formação Geral - 2014 

Item 

Questão 
Tipo do 

item 

Assunto/Tema Competências18 /Análise do pesquisador 

 

 

01 múltipla 

escolha 

-A música em espaços culturais 

digitais 

Competência leitora. (interpretação de texto) CL 

02 múltipla 

escolha 

-Conceito de empresa (*) Tema de Adm. de empresas???  

Não se enquadra em nenhuma das 

competências,  temas e conteúdos  das DCN 

[ 

???] 

03 múltipla 

escolha 

-Meio ambiente (*) Site de treino para concurso.  

Competência de leitura de gráfico 

CLG 

04 múltipla 

escolha 

-Agências de Recrutamento e redes 

sociais 

Competência leitora. (interpretação de texto) CL 

05 múltipla 

escolha 

-Método Odón que auxilia a salvar 

bebês durante o parto 

 

Competência leitora (interpretação de texto) CL 

06 múltipla 

escolha 

-Políticas que beneficiam a jornada 

de trabalho das mulheres 

Competência de leitura de gráfico 

Competência leitora (interpretação de texto) 

CL 

CLG 

07 múltipla 

escolha 

-Tempo gasto pelos trabalhadores 

no deslocamento casa-trabalho 

 

Competência de leitura de gráfico 

CLG 

08 múltipla 

escolha 

-Processo de industrialização do 

século XX 

Competência leitora (interpretação de texto) CL 

01 discursivo -Desenvolvimento urbano 
sustentável 

-Mobilidade urbana 

 

 

Competências: ter uma visão da necessidade 
de mudanças nos centros urbanos que 

possam garantir um desenvolvimento 

sustentável; conhecer a estrutura de artigo 

de opinião ou seja,  convencer o leitor por 

meio de argumentos; ~ser criativo ao propor  

duas soluções para o problema.  

CC 

02 discursivo -Violência urbana Competência leitora (interpretação de texto); 

selecionar tópicos específicos do texto para 

escrever um texto dissertativo. 

CLE 

Elaborado pela autora 

Quadro 10. Questões da Prova de Conhecimento Específico -  2014 

Item Tipo de item Assunto/Tema Competência/ Análise do pesquisador 

 

 

09 múltipla escolha -Tema: legislação da educação básica 

Lei 12.796/2013 que altera a LDB/96 

EC n. 59/2009. (Educação Básica) 

Competência: conhecer  a organização em 

ciclos e níveis da educação básica 

 

CC 

10 múltipla escolha -Políticas educacionais de formação de 

professores. e qualidade do ensino. 

Competência: compreender a formação 

profissional 

CC 

11 múltipla escolha -Educação infantil Competência: conhecer os objetivos de 

uma situação de simulação de faz de conta 

(brincar) 

CC 

12 múltipla escolha -Didática na educação infantil e anos 

iniciais do ensino fundamental.  

Competência: conhecer os objetivos e 

habilidades do docente de educação 

infantil. 

 

CC 

13 múltipla escolha -Alfabetização 
em uma abordagem interacionista 

Competência: conhecer os processos  de 
aquisição da escrita e da leitura de crianças 

na fase inicial de alfabetização. 

CC 

14 múltipla escolha -Concepção de currículo Competência: saber qual finalidade de 

uma proposta curricular  

Apesar do texto base apresentar a 

concepção de currículo ele nada contribui 

para o aluno encontrar a resposta correta, 

CC 
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pois o aluno precisa saber a finalidade do 

conjunto de propostas curriculares das 

escolas. 

 

15 múltipla escolha -Temas transversais.  

-Vida pessoal, coletiva e ambiental. 

Tema: cidadania (tema transversal) 

Competência: conhecer o conceito de 

desigualdade social 

Apesar do texto base expor a ênfase da 

educação estar voltada para o 

compromisso dos direitos em relação à 
vida pessoal, coletiva e ambiental as 

alternativas utilizam outros conceitos, 

como desigualdade social democracia  

necessários para  a escolha certa. 

 

CC 

16 múltipla escolha -Formação docente 

-Articulação entre teoria, prática e 

pesquisa e reflexão da prática docente 

(no texto-base) 

Enunciado: planejamento e execução e 

avaliação docente 

Competência: estabelece relação entre a 

pesquisa teoria com a prática docente.  

O assunto do texto base  e  do enunciado  

não contribuem para o aluno escolher a 

alternativa correta, as alternativas estão 

desarticuladas do texto base e do 

enunciado   

 

ERT 

17 múltipla escolha  -Filosofia e sociologia da educação 

Relação entre educação e sociedade.. 

Competência:  conhecer a teoria e seu 

respectivo autor (sociólogo ou filósofo). 

CC 

18 múltipla escolha -Zona de desenvolvimento proximal de 
Vygotsky 

Competência: associar o conceito à 
situação na prática.  

Item bom há coerência e atende às normas 

do BNI  

CC 

19 múltipla escolha -A função da avaliação na 

aprendizagem 

 

Competência: conhecer práticas de  

avaliação na educação básica como 

estratégia pedagógica. 

Item bom,, há coerência  e atende às 

normas do BNI.  

 

CC 

20 múltipla escolha -Igualdade de direitos a grupos sociais 

discriminados, por meio da legislação. 

Lei 10.639/2003 que altera a Lei 

9394/96 sobre o currículo nas escolas. 

Competência: conhecer o texto da lei para 

fazer a escolha certa. 

 

 

CC 

21 múltipla escolha -Trabalho pedagógico por  eixos e por 

área do conhecimento 

Competência: saber o conceito de  

interdisciplinaridade 

CC 

22 múltipla escolha -Direito à educação de aluno surdo – 
educação inclusiva 

Competência: conhecer a concepção  da 
inclusão social e educacional. 

CC 

23 múltipla escolha -Conselho e colegiado das escolas Competência: saber a concepção de 

participação e conceito de gestão  

democrática na escola 

CC 

24 múltipla escolha -Trabalho, Natureza e Sociedade Competência: conceito de sociedade e 

trabalho  e Competência leitora 

(interpretação de texto) 

Mesmo sem saber os conceitos de  

sociedade e trabalho é possível escolher a 

correta, por meio da interpretação do texto. 

CC 

CL 

25 múltipla escolha -Projeto político-pedagógico Competência: saber qual a finalidade do 

PPP e Competência leitora (interpretação 

de texto) 

Mesmo que o candidato desconheça o 
significado de PPP ele é capaz de acertar 

apenas com a leitura das asserções e 

justificativas pois está muito evidente o 

significado do que não é “pedagógico”. 

CL 

26 múltipla escolha -Aprendizagem segundo os PCN. Competência: saber o conceito de 

interdisciplinaridade e de conhecimento 

prévio 

CC 
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27 múltipla escolha -Educação matemática Competência: conhecer a teoria dos 

campos matemáticos 

CC 

28 múltipla escolha -Diversidade cultural Competências: Conhecer o currículo de 

História; saber o que preveem as diretrizes 

curriculares sobre o trabalho com temas 

transversais 

CC 

29 múltipla escolha -Novas práticas pedagógicas frente aos 

avanços das TICS 

Competências: perfil do professor e do 

aluno na sociedade digital.;  

Competência leitora (interpretação de 

texto). O item não exige nenhum 
conhecimento conceitual para escolher a 

correta. 

CL 

30 múltipla escolha -TICs e processos de aprendizagem Competência leitora (interpretação de 

texto) 

 

CL 

31 múltipla escolha 

 

-Gestão democrática  Competência: saber o conceito de gestão 

democrática na educação e na escola 

 

CC 

32 múltipla escolha -Plano Nacional de Educação Competência: ter conhecimento da 

legislação que instituiu o PNE 

Porém, Os Artigos 5º; 10º; 11º e 13º  da 

Lei (2º texto base)  pouco contribuem para 

escolher a resposta correta. 

CC 

33 múltipla escolha -Currículo Competência: Competência leitora 

(interpretação de texto) 

É possível responder a partir da leitura do 
texto base e das quatro afirmações, pois o 

texto base facilita a escolha. 

CL 

34 múltipla escolha -PPP – Projeto Político Pedagógico Competência: conhecer o significado 

político do PPP  

No texto base consta apenas o significado 

de PPP no âmbito pedagógico, enquanto as 

afirmações apontam também o sentido 

político do PPP, portanto se o candidato 

não conhecer o sentido político de PPP 

não poderá escolher corretamente. 

CC 

35 múltipla escolha -Cidadania, direitos humanos 

 

cidadania, direitos humanos 

Competência: conhecer qual o perfil 

docente frente à diversidade entre os 
alunos; saber escolher ações que levem ao 

respeito aos direitos humanos e dignidade 

do indivíduo. 

CC 

03 discursivo -Descrição de uma situação de 

aprendizagem 

-Sobre a qualidade do ar na  zona 

urbana e na zona rural. 

Competências: preparar um plano de aula 

levando-se em conta o conhecimento 

prévio dos alunos; propor atividades 

interdisciplinares; registro de avaliação; 

apresentar a proposta em um texto  

dissertativo 

O item exige do candidato: 

a)preparar um plano de aula; 

b)saber o que é conhecimento prévio dos 
alunos; 

c)criar atividades interdisciplinares; 

d) criar atividades de avaliação com 

registro 

e)escrever esse plano de aula em um texto 

dissertativo.(*) 

CC 

 

CLE 

04 discursivo  Movimentos sociais; Escola cidadã e 

construção da cidadania 

 

Competências: escrever um texto 

dissertativo que contemple: conceito de 

escola cidadã; ações que a escola 

CC 

CLE 
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desenvolve para promover a cidadania; 

propor  formas de interação entre escola e 

comunidade.  

05 discursivo A atuação do pedagogo em espaços 

não escolares. 

 

 

Competências: citar um espaço não escolar 

de atuação do pedagogo; propor  

atividades pedagógicas nesse espaço; 

explicar a relação das atividades com a 

formação deste profissional; escrever texto 

dissertativo defendendo a atuação do 

pedagogo por meio de argumentos.  

CC 

 

CLE 

Elaborado pela autora 

Quadro 11. Questões da Prova de  Formação Geral -  2017 

Item Tipo  

de item 

Assunto/Tema Análise do item pelo pesquisador  

01 múltipla escolha Blocos econômicos da União Europeia Competência de leitura de gráfico; fazer 

cálculos  a partir dos dados 

CLG 

CFC 

02 múltipla escolha Agricultura familiar Competência:  leitura de mundo sobre o 

tema da agricultura,  alimentação e 

sustentabilidade 

 

CL 

03 múltipla escolha Sistema de tarifação de energia elétrica Competência de leitura de tabela; fazer 

cálculos 

 

CLG 

CFC 

04 múltipla escolha Tempo de recepção da TV como 

veículo de comunicação 

Competência leitora (interpretação de texto); CL 

05 múltipla escolha -Uso de Hidrogeis na agricultura Competência leitora (interpretação de texto); 

Competência: Estabelecer relação entre 

textos diferentes;  

CL 

ERT 

06 múltipla escolha Imigração Haitiana  

Competência leitora (interpretação de texto); 

 

CL 

07 múltipla escolha -Cultura popular capixaba Competência leitora (interpretação de texto); 

 

CL 

08 múltipla escolha -Objetivos do desenvolvimento 

sustentável (ODS) 

Competência leitora (interpretação de texto); 

Estabelecer relação entre textos. (texto 

informativo e infográfico) 

 

CL 

ERT 

01 discursivo 

 

Educação e saúde; doenças 

sexualmente transmissíveis 

 

Competência: escrever texto dissertativo 

abordando o papel do homem e a 

vulnerabilidade da mulher em relação às 

DST; citar duas ações no âmbito das 

políticas públicas de saúde ou educação para 

resolver o problema. 

Competência leitora (interpretação de texto, 

CL 

 

CLE 

02 discursivo A importância do nome para pessoas 

transgêneras  

 

Competência: escrever um texto dissertativo 

sobre a importância do nome das pessoas 

transgêneras, propondo ações em relação a 

políticas públicas que promovam a 

cidadania 

Competência leitora (interpretação de texto, 

CL 

 

CLE 

Elaborada pela autora 

Quadro 12. Questões da Prova de  Conhecimento Específico - 2017 

Item/Ques

tão 

Tipo de 

item 

Tema/assunto Análise do item pelo pesquisador  
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09 múltipla 

escolha 

Didática nos espaços escolares Competências: Saber o conceito de práxis 

pedagógica e método dialético 

CC 

10 múltipla 

escolha 

Educação inclusiva Competência: conhecer a proposta de educação 

inclusiva 

 

CC 

11 múltipla 

escolha 

-Igualdade de gênero 

-Temas transversais 

Competência: conhecer o trabalho com temas 

transversais 

 

CC 

12 múltipla 

escolha 

Teoria de Vygotsky Competência: saber a teoria sociointeracionista de 

Vygotsky 

 

CC 

13 múltipla 
escolha 

-Teoria construtivista de Piaget 
 

Competência: conhecer a teoria de Piaget CC 

14 múltipla 

escolha 

Educação de jovens e adultos – 

EJA 

Competência: conhecer a proposta de curricular  

em EJA. 

 

CC 

15 múltipla 

escolha 

Trabalho com projetos Competência: conhecer  a pedagogia por projetos CC 

16 múltipla 
escolha 

Trabalho docente na Educação 
infantil: cuidar e educar 

Competência: conhecer a finalidade da educação 
infantil 

 

CC 

17 múltipla 

escolha 

Transdisciplinaridade e 

multidimensionalidade 

 

Competências: saber o significado das palavras: 

transdisciplinaridade e multidimensionalidade; 

Competência leitora (interpretação de texto);    

CC 

CL 

18 múltipla 

escolha 

Proposta curricular de Educação 

infantil e DCN 

Competência:  conhecer as DCN da educação 

Infantil 

CC 

19 múltipla 

escolha 

PPP – Projeto Político Pedagógico Competência: estabelecer relação entre o 

currículo e o PPP da escola. 

O texto base traz pouca contribuição ao 
candidato. 

ERT 

20 múltipla 

escolha 

 Políticas educacionais  Competência: conhecer o que cabe a cada eixo da  

políticas em educação. 
CC 

21 múltipla 

escolha 

Alfabetização e letramento Competência: práticas e teorias da alfabetização. CC 

22 múltipla 

escolha 

História da Educação Competência: conhecer a concepção de educação 

para Rousseau.  

Texto base traz pouca contribuição para solução 

do item. 

CC 

23 múltipla 

escolha 

Educação no mundo globalizado e 

as TICS 

Competência leitora (interpretação de texto);    

O texto base apenas contextualiza o candidato na 
sociedade do conhecimento globalizada, mas não 

traz contribuição para que se estabeleça relação 

com a aprendizagem  na escola. 

CL 

24 múltipla 

escolha 

 Política Nacional de Educação 

Ambiental. 

Competência: saber as diferenças do currículo 

entre educação ambiental e  ciências da natureza. 

CC 

25 múltipla 
escolha 

Educação não formal; 
Cidadania; Movimentos sociais 

Práticas inclusivas 

 

Competência: ter conhecimento da relação entre 
práticas inclusivas e  democráticas na escola e 

movimentos sociais. 

CC 

26 múltipla 

escolha 

O conceito de letramento Competência leitora (interpretação de texto);    

 

CL 

27 múltipla 

escolha 

Educação, tecnologia  e política 

pública. 

Competências: estabelecer relação entre os textos 

Competência leitora (interpretação de texto);    

 

CC 

CL 

28 múltipla 

escolha 

Teorias do currículo Competência leitora (interpretação de texto);    

Texto base contribui para a escolha das 

afirmações corretas.  

CL 
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29 múltipla 

escolha 

EJA- educação de jovens e adultos Competência: saber qual a  finalidade dos cursos 

de EJA 

CC 

30 múltipla 

escolha 

Variação linguística Competência leitora (interpretação de texto e de 

HQ), apesar do vocabulário    

 

CL 

31 múltipla 
escolha 

História da educação e o papel do 
professor 

Competência leitora (interpretação de texto, 
apesar do vocabulário) 

CL 

32 múltipla 

escolha 

PNE – Plano Nacional de Educação Competência: Conhecer as metas 15 e 20 do PNE 

 
CC 

33 múltipla 

escolha 

-Avaliação externa 

-meritocracia 

Competência: Planejamento coletivo; resultados 

das avaliações 

CC 

 

 

34 múltipla 

escolha 

-Metodologia  no ensino da 

matemática 

Competência: Conhecer as metodologias da 

resolução de problemas na matemática; PCN de 

matemática 

CC 

35 múltipla 

escolha 

Financiamento  da educação 

FUNDEB 

Competência: saber sobre os percentuais do 

FUNDEB e do PRADME. 

CC 

03 discursivo Desenvolvimento da linguagem em 

educação infantil 

 

Competências: escrever um texto com estratégias 

que promovam o desenvolvimento da linguagem 

com a criança sendo produtora da linguagem em 

situações da cultura infantil. 

Competência leitora (interpretação de texto 

CLE 

 

CL 

04 discursivo Campos de atuação do  pedagogo 

em espaços não  escolares 

Competências: saber em quais espaços o 

pedagogo pode atuar; indicar dois e justificar; 

CC 

05 discursivo Pluralidade cultural – temas 

transversais 

 

Competências: descrever duas atividades 

pedagógicas baseadas em diferenças individuais 

ou culturais entre os alunos, abordando os 

objetivos a serem alcançados.  

CC 

 

CLE 

Elaborado pela autora 

4.3 Resultados obtidos 

Em resumo, dos 40 itens da prova de 2014 e 40 itens da prova de 2017, totalizando 

80 (oitenta) questões, foram obtidos os resultados:  

 

Tabela 6. Competências e conhecimentos  

 PROVAS 2017 2014 TOTAL 

CC Conhecimento Conceitual  23 26 49 

CL Competência Leitora  16 10 27 

CLE Competência Leitora e Escritora  04 04 08 

CLG Competência Leitora de Gráficos 

e Tabelas  

02 03 05 

ERT Estabelecer Relação entre 

diferentes tipos de Textos  

02 01 03 

CFC Competência para Fazer Cálculos  02 00 02 

Elaborada pela autora 
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Tabela 7. Questões mal elaboradas e/ou com problemas 

Questões mal elaboradas 2017 2014 Total 

Texto base não contribui para o acerto do item 02 02 04 

Item sem articulação entre o texto base e as 
afirmações 

01 01 02 

Sem coesão entre as três partes do item: texto-
base; enunciado e alternativas 

01 - 01 

Tema fora do contexto das DCN (Administração 
de empresa) 

- 01 01 

Site de treino para concurso.  - 01 01 

Extrema complexidade - 01 01 

Elaborada pela autora 

 

Das 80 questões analisadas das provas do Enade, pode-se constatar que 49  

exigiram do estudante certo conhecimento conceitual ou seja, são conteúdos curriculares 

previstos nas DCNs, os quais se tem a expectativa de que o egresso de pedagogia conheça 

e obtenha bom resultado na solução desses questões desde que o curso tenha tido um 

desenvolvimento adequado. Desse modo, observou-se que são itens coerentes com as 

exigências do BNI/INEP, podendo se concluir que essas questões da prova têm   

possibilidades de se avaliar o curso oferecido pelas IES.  

Por outro lado, 45 questões exigiram do estudante outros tipos de competências, 

como: competência leitora (27); competência de leitura de gráficos/tabelas (08); que o 

estudante soubesse estabelecer relação entre diferentes tipos de textos (03) e que tenha 

competência para fazer cálculos (02). Essas questões tratam de competências que não são 

exigências apenas do curso de pedagogia, mas traduzem um tipo de conhecimento 

adquirido pelo estudante ao longo de toda sua vida escolar, desse modo o resultado deixa 

dúvidas quanto aos resultados dessas provas, pois nessas questões os alunos mais 

preparados durante sua vida escolar têm a chance de se sair melhor. 

Além das inconsistências citadas, identificamos vários itens com problemas do 

tipo: 1) 04 (quatro) questões têm  texto base que não contribuiu como elemento motivador 

para que o estudante acertasse a questão; 2) existem 02 (duas) questões sem articulação 

entre o texto base e as afirmações das alternativas; 3) há 01 (uma) questão sem coesão 

entre as partes do item: texto-base; enunciado e alternativas; 4) uma das questões trata do 

tema da Administração de empresas,  totalmente fora do contexto das DCN de pedagogia; 

5) 01 questão  foi retirada de um site preparatório para concursos públicos; 6) 01 questão 

de extrema complexidade para chegar ao resultado correto.  
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Observa-se que apenas com os indicadores das provas não se pode afirmar que 

revela a qualidade do ensino de um curso, nem mesmo fazem a mensuração da 

aprendizagem do estudante egresso. As provas têm fragilidades a serem eliminadas.   

No capítulo seguinte, a análise dos discursos dos textos utilizados nas questões 

vão revelar que as provas do Enade se configuram como campo das políticas públicas em 

educação como um espaço de conflito de discursos institucionalizados, produtos de 

relações de luta e de poder.  
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISE DO DISCURSO: CAMPO DE ESTUDO EPISTEMOLÓGICO 

 

Entende-se o campo das políticas públicas em educação como um espaço de 

conflito de discursos institucionalizados, produtos de relações de luta e de poder. O 

exercício do discurso na educação é uma forma política de gestão e de poder que, por 

meio da operação de argumentos ou estratégias, produz e transmite enunciados 

considerados verdadeiros. Desse modo foi necessário pensar o corpus dessa pesquisa, 

como resultante de uma prática discursiva, produzida por sujeitos que buscam legitimar 

seu dizer em verdade por meio de relações de poder.  

Nesse capítulo o foco do debate está em como os discursos das provas  são 

perpassados por relações de poder e como atuam nas construções de sistemas de 

pensamento que se constituem em discursos, pois, para Foucault, não há um sujeito 

preestabelecido, do qual emanariam as relações de poder, pelo contrário, os sujeitos são 

construídos e/ou produzidos pelos discursos que emanam das relações de poder. 

5.1 Poder e sujeito em Michel Foucault  

Se tanto os discursos, como os objetos e os sujeitos constroem-se a partir de 

relações de poder é importante saber qual a definição de poder. Para Foucault, o poder é 

definido como um conjunto de forças, advindas de todas as relações que compõem os 

espaços sociais, ou seja, para ele o poder em si não existe, o que há são relações de poder 

que perpassam todas as camadas sociais. Tais relações são pertinentes a “todos sobre 

todos”, visto que “o poder não vem de cima para baixo, mas é criado pelas diferentes 

relações de força, (...) surge de todos os lados: de cima para baixo, de baixo para cima e 

lateralmente” (FOUCAULT, 1996, p.140).  

É possível compreender que se a formação do sujeito é baseada em discursos, que 

são fruto das relações de poder que emanam de diversas instâncias diferentes e produzem 

discursos atuantes na sua construção, então esse sujeito tem uma denominação, 

classificação, papel ou posição dentro desses discursos. Mas, esta via de constituição de 

poderes e discursos “não é de mão única e está repleta de polos de micropoderes e, 

consequentemente, também produtores de discursos” afirmam Silva e Machado Júnior 

(2016).  Alguns discursos simplesmente reproduzem ou complementam instâncias 

disciplinares detentoras e legitimadoras das “verdades” sobre uma determinada área, 

outros, criam discursos em oposição total ou parcial a estas.  
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Em “A Ordem do Discurso”, Foucault (2013) amplia a noção de poder ligado ao 

desejo que um determinado grupo ou instância possui e/ou deseja ter sobre os discursos 

de uma determinada área. Deter as “verdades” sobre um determinado campo de saber, 

disciplina ou ciência, significa ser detentor de poder, isto é, poder de controlar a produção 

discursiva sobre determinado campo ou área de conhecimento.  

Foucault lembra que esse poder é multipolar porque provém de todas as partes, é 

dinâmico porque seu posicionamento, influência e existência dependem da interação com 

outros discursos vindos de outros lugares. Apesar das instâncias detentoras de discursos 

como o Estado, a medicina, o direito, a educação, entre outros, reivindicarem o controle 

discursivo em seus respectivos domínios, tanto seus enunciados como os discursos serão 

confrontados com outros, produzidos por outras instâncias não legitimadas 

“oficialmente”. Nesse sentido, o poder em si não existe, assim como não há um lugar 

específico para seu surgimento, ou que deste emana. (SILVA; MACHADO JÚNIOR, 

2016).  

Para Foucault, 

O poder é um feixe de relações mais ou menos organizado, mais ou 
menos piramidalizado, mais ou menos coordenado (...) se o poder na 

realidade é um feixe aberto, mais ou menos coordenado [...] de relações, 

então o único problema é munir-se de princípios de análise que 
permitam uma analítica das relações do poder (FOUCAULT, 1996, p. 

141) 

Nessa perspectiva, é possível afirmar que o poder não provém do Estado, ou de 

instâncias atuantes na produção discursiva, mas está presente cotidianamente nas relações 

dos sujeitos na sociedade. O INEP/MEC representando o Estado se impõe ao exigir que 

estudantes das IES sejam avaliados pelo Enade, mas as forças de poder vêm na medida 

em que os envolvidos nas provas: estudantes, professores e população em geral aceitam 

como verdades seus resultados e se submetem à força do poder do Estado.   

Em Foucault, não se encontra uma teoria geral sobre o poder, mas ao invés de 

teoria ele utiliza-se da expressão “analítica do poder”, encontrada nas diversas fases de 

suas obras. Estas relações de poder são encontradas nos lugares mais imprevisíveis e 

exteriores, como por exemplo; nas formalizações “congeladas pelo aparato estatal” 

(BARROS, 2004, p. 144). Interações sociais estas, que podem ser estudadas em discursos 

que aparecem em diferentes circunstâncias, em casos amorosos, na sexualidade de 

indivíduos, nas vivências no seio da família, e, no nosso caso nos discursos expressos 

entre educadores, estudantes, profissionais da educação sobre a formação do docente.  
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O sujeito em Foucault está intimamente ligado às relações de poder que atuam em 

sua constituição, afirmam Silva e Machado Silva (2016).  São relações sutis, múltiplas, 

em diversos níveis. O poder é inerente às relações humanas e se apresenta em micro 

instâncias e nos aspectos mais corriqueiros do dia a dia. Estes poderes existem tanto do 

lado dos dominantes como dos dominados, haja vista que se encontram em todas as 

relações de indivíduos para indivíduos no meio social.  

Em “O sujeito e o poder”, Foucault (1995, p. 231) afirma que o objetivo de seus 

estudos, nos últimos vinte anos, não foi o estudo do poder em si mesmo, mas foi criar 

uma história de como os seres humanos tornaram-se sujeitos e, para isso, partiu para a 

objetivação destes modos.  

Para Foucault,  

(...) uma das formas de constituição dos indivíduos em sujeitos seria 
através da identificação e oposição aos poderes “maiores” na sociedade, 

expressos em discursos, que buscam docilizar o indivíduo de forma a 

torná-lo produtivo ou portador de posturas e condutas desejáveis (1995, 
p.234). 

 

Foucault chama estas oposições de lutas autoritárias, transcendentes e transversais 

aos conceitos tradicionais de lutas de classe, Estado, país, gênero, entre outras. Essas 

lutas, afirmam Silva e Machado Silva (2016, p. 207) são contra o “governo da 

individualidade”, contra o privilégio do saber e aos papéis deformados e mistificados 

impostos às pessoas. Enfim, tais lutas giram em torno da busca de uma identidade, “de 

quem somos nós” e recusam os rótulos impostos pelas instâncias de poder que buscam 

determinar quem somos. Nessa luta, existe a formação de poder que se aplicará à vida 

comum do indivíduo, na sua identidade a ser reconhecida pelos outros. Uma das questões 

que Foucault trata ao longo de suas pesquisas é demonstrar como as práticas sociais 

podem vir a projetar certos domínios de saber que não apenas fazem emergir novos 

objetos, conceitos, técnicas, mas também propiciam o nascimento de novas formas de 

sujeitos.  

Essa perspectiva de abordagem foucaultiana se contrapõe ao marxismo, que 

segundo esse pensador, visa demonstrar de que forma as condições econômicas podem 

encontrar no sujeito o seu reflexo, apresentando um grande erro ao pressupor que o 

sujeito, assim como as formas de conhecimento, é de certo modo dado prévia e 

definitivamente, sendo que tanto as condições econômicas, políticas e sociais da 

existência são assentados e impressos no sujeito dado. (SILVA; MACHADO SILVA, 

2016) 
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Para Foucault, o fato de o sujeito ser um efeito das relações dos discursos 

construídos nas relações de poder, não significa que ele esteja submetido a um porvir 

inevitável. A proposta do pensador é apontar que não há um sujeito preestabelecido, do 

qual emanariam as relações de poder, pelo contrário, os sujeitos são construídos e/ou 

produzidos a partir dessas relações, pois, para este, a própria noção de sujeito tal como é, 

resulta de uma produção, visto que “o que chamamos sujeito é um enunciado social”. 

Dessa forma podemos chamar os indivíduos de loucos, normais, gordos, revolucionários, 

sujeito deste ou daquele discurso que será reclamado pela medicina, pela psicologia, pelas 

ciências sociais (PEZ, 2008, p. 02).  

O sujeito não é homogêneo, na medida em que sua identidade está em constante 

processo de produção e sofre transformações, pois o sujeito se encontra em um ambiente 

marcado pela heterogeneidade e por conflitos sociais, “sua identidade constitui-se pela 

inscrição dos sujeitos na exterioridade social, é constituída pela relação de um com o 

outro” (...) (FERNANDES, 2012, p.41). 

No espaço discursivo, o sujeito tem sua unidade no caminho de uma contradição 

a outra; encontra-se entre o “eu” e o “outro”.  Significa dizer que os sujeitos são marcados 

por determinações sócio-históricas e são atravessadas por discursos de outrem, com os 

quais podem se unir, e dos quais se diferenciar ou se distanciar. (FERNANDES, 2012, 

p.41). 

O enunciado, ao revelar a posição social do sujeito, o localiza no emaranhado de 

relações de poder. Nesse sentido, o discurso como parte de um jogo de lutas de 

contradições e antagonismos referentes à vida dos sujeitos no meio social historicamente 

produzido, a resistência desses sujeitos também constitui uma forma de poder nas lutas, 

consistindo por esses motivos em uma prática discursiva. Foucault vê no ato de governar 

a expressão de poder de homens sobre homens e destaca que não seria possível tal 

situação, se não existisse um elemento importante: a liberdade. O poder só pode ser 

exercido sobre sujeitos “livres” que têm diante de si a possibilidade de diversas condutas. 

Assim, inserir-se na conduta desejada implica em renúncia, submissão, abrir mão, ser 

coagido. Desta forma, o pensador coloca no centro da relação de poder a resistência à 

obediência e intransigência da liberdade e afirma que uma sociedade “sem relações de 

poder” só pode ser uma abstração. Estas relações de poder são inerentes e necessárias a 

toda existência social. Como resistência às dominações, grupos desenvolvem estratégias 

de oposição e assim constituem-se sujeitos na história. 
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5.2 De Pêcheux a Foucault: conceitos iniciais sobre a análise do discurso 

As noções que fundamentam teoricamente a tese defendida nesse trabalho de que 

as avaliações externas materializadas na elaboração das provas do Enade se constituem 

em práticas de subjetivação do indivíduo, tem por metodologia a análise do discurso como 

um campo transdisciplinar que surge no contexto francês como uma quebra de paradigma 

em relação ao modelo estruturalista. Discute-se as noções-base desse campo de saber, da 

análise do discurso de orientação francesa desde Michel Pêcheux com o   objetivo de 

traçar o percurso de alguns conceitos iniciais sobre as ideias de Foucault sobre discurso, 

poder e sujeito.  

O campo de estudo da análise do discurso oferece subsídios para o entendimento 

da produção de efeitos de sentido, a partir dos sujeitos socialmente inseridos num 

contexto histórico e que fazem uso da materialidade da linguagem. Como os sujeitos e os 

sentidos são sócio-históricos, os discursos se confrontam, se digladiam, envolvem-se em 

batalhas, expressando as lutas em torno da verdade. A natureza complexa do discurso, no 

qual confluem a linguagem, o sujeito, a história, exigiu que Michel Pêcheux (1975) 

propusesse a constituição da análise do discurso como um campo de articulação entre 

diferentes teorias. (MAGRI, 2009). 

Para Pêcheux & Fuchs (1975), o quadro epistemológico geral da análise do 

discurso consiste na articulação de três tipos de conhecimentos científicos: 1) o 

materialismo histórico como teoria das formações sociais e de suas transformações, aí 

compreendida como a teoria das ideologias; 2) a linguística como teoria, ao mesmo 

tempo, dos mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação; 3) a teoria do discurso 

como teoria da determinação histórica dos processos semânticos. Os três tipos, de certa 

maneira, são atravessados e articulados por uma teoria da subjetividade, de natureza 

psicanalítica. (MAGRI, 2009). 

A análise do discurso inicia-se na França no final da década de 60, época que 

coincide com o auge do movimento estruturalista, sendo Michel Pêcheux seu principal 

articulador. No centro desse paradigma, a linguística enquanto centro das ciências 

humanas exportava seu modelo teórico-metodológico de descrição das línguas naturais 

para outros domínios do conhecimento como a sociologia e a antropologia. Ao longo do 

percurso estruturalista houve sempre uma deliberada exclusão da figura do sujeito que, 

após o movimento de maio de 68, passa a ser reincorporado no novo cenário intelectual 

da época. (DOSSE, 1993, apud MAGRI, 2009).   
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A análise do discurso tinha como característica, “desde seu início, um viés de 

ruptura a toda uma conjuntura política e epistemológica francesa”, afirma Ferreira (2005, 

p. 14). Nessa tendência revolucionária, a análise do discurso, agora, buscava 

desautomatizar a relação com a linguagem, donde sua relação crítica com a linguística. A 

rigor, a análise do discurso abria um campo de questões no interior da própria linguística, 

operando um sensível deslocamento de terreno na área, sobretudo nos conceitos de língua, 

historicidade e sujeito, deixados às margens pelas correntes em voga na época. A análise 

do discurso surgia no cenário francês como uma forma de intervenção, buscando 

combater o rigor do excessivo formalismo linguístico então vigente e, com isso, provocou 

um deslocamento no campo da linguística, sobretudo nos conceitos de língua, história e 

sujeito. Na gênese do movimento havia um questionamento epistemológico no campo da 

linguística, a partir da problematização do corte saussuriano langue/parole. (MAGRI, 

2009). 

Nesse contexto, Pêcheux (1990) constituía o discurso, como um novo objeto, 

diferente das noções de texto e enunciado, sendo determinado pela conjuntura sócio-

histórica que o constituía. A análise do discurso marcada por essa conjuntura 

epistemológica surgiu como disciplina transversal a partir das releituras das obras de 

Saussure, Freud e Marx, ou da “Tríplice Aliança”, nas palavras de Pêcheux. Sua 

constituição no interior da linguística decorreu do entrecruzamento de teorias de 

diferentes campos do saber: a) o materialismo histórico, por meio da releitura 

althusseriana de Marx, que propõe a observação das condições de produção dos discursos 

na história e por meio dela, a partir da concepção de que, assujeitado pela ideologia, o 

real da história não é transparente para o sujeito. O materialismo histórico, como teoria 

das formações e transformações sociais, atravessa o campo da linguística confluindo na 

noção de discurso enquanto resultante da articulação entre o linguístico e o histórico. b) 

a linguística, a partir da releitura da obra de Saussure, Pêcheux delega ao linguista 

genebrino seu lugar enquanto marco fundador da linguística como ciência, mas retoma as 

problematizações do corte saussureano para postular as ideias da não transparência dos 

sentidos e da não reflexividade entre signo, mundo e indivíduo. Para Pêcheux, a análise 

do discurso, observa-se na materialidade da língua a inter-relação constitutiva da 

linguagem face a sua exterioridade, o que se dá por meio das condições de produção dos 

discursos.  c) a psicanálise,  a partir da leitura lacaniana de Freud, que propõe uma teoria 

subjetiva de ordem psicanalítica ao trazer o inconsciente para o interior de suas reflexões. 
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Pensa-se a relação do sujeito com o simbólico e o inconsciente como estruturado por meio 

de uma linguagem. (MAGRI, 2009). 

A análise do discurso francesa, fortemente marcada por esse triplo assentamento, 

propõe então pensar a materialidade discursiva numa perspectiva linguístico-histórica, 

produzida por uma forma sujeito ideológica e de caráter assujeitado. O sujeito, crivado 

na língua e na história, é descentrado, mantendo a ilusão de ser fonte do seu dizer, sem 

no entanto ter a consciência de que o sentido provém de um já dito, antes e em outro lugar 

(MAGRI, 2009). 

No entanto, a constituição do campo teórico da análise francesa do discurso é 

marcada por uma série de deslocamentos e reconstruções, em que o projeto de Pêcheux  

na formação desse campo disciplinar reconfigura-se, momentos em que as bases teórico-

metodológicas da análise do discurso passavam por constantes alterações.  

Pêcheux (1990) sintetiza as três épocas da análise do discurso, não definidas por 

marcos cronológicos, mas por revisões teóricas e pelas reelaborações dos conceitos que 

constituem o aparato teórico e metodológico da análise do discurso francesa. Tais 

reformulações, que vêm acrescentar novos aportes à teoria do discurso, reformulam o solo 

epistemológico da análise do discurso, reorganizando a teoria desse campo do saber.  

A primeira época de análise do discurso, a de modelo de análise automática, tem 

início no ano de 1969, com a publicação da obra “Analyse Automatique du Discours”, 

bem como da revista “Langages” (Maldidier, 2003 apud MAGRI, 2009). Pêcheux (1990) 

parte da releitura do corte saussuriano e apresenta uma proposta metodológica que tem 

como conceito nuclear a noção de uma “análise automática” informatizada, por meio da 

qual seria possível evidenciar os traços do processo discursivo, com o objetivo de 

determinar os enunciados de base produzidos pela “máquina discursiva”, a qual  

compreende homogeneamente o conjunto de discursos produzidos em determinado 

momento sócio-histórico, assim como postula a estabilidade das condições de produção 

desses discursos. A concepção de sujeito nesse momento, conforme aponta Gregolin 

(2004 apud MAGRI, 2009) é fortemente marcada pelas teses althusserianas sobre o 

assujeitamento e os aparelhos ideológicos, fazendo emergir a ideia de um sujeito 

atravessado pela ideologia e pelo inconsciente por meio da teoria pecheutiana dos dois 

esquecimentos. Sob a ação da interpelação ideológica, o sujeito pensa que é a fonte do 

dizer, pois este se apresenta como uma evidência, não sendo assim fonte nem origem, 

apenas reproduzindo o já dito. Mas, Pêcheux (1988) aponta o equívoco significativo do 

modelo da análise automática de base fortemente estrutural, que tinha por objetivo reunir 
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os discursos em sua homogeneidade, enquanto objetos neutros e estanques, implicando 

no “primado do Mesmo sobre o Outro” (GREGOLIN, 2004 apud MAGRI, 2009)).  

Nesse contexto é que se inicia o percurso da análise do discurso que conduziria a 

sua segunda época, marcada por um movimento em direção à heterogeneidade, também 

chamada por Maldidier (2003) como a “época dos grandes tateamentos”. Inicia-se com 

as reformulações do conceito de formação discursiva propostas por Foucault (1985), 

momento em que o quadro teórico-metodológico da análise do discurso ingressa num 

período de significativas polêmicas e reconstruções. O conceito foucaultiano faz emergir 

a relação paradoxal do dispositivo da formação discursiva com seu exterior, colocando 

definitivamente em xeque o modelo da análise automática com sua maquinaria estrutural 

fechada em si (MAGRI, 2009).  

Tal época é marcada pela publicação da obra de Michel Pêcheux “Lês Vérités de 

La Palice” (1975), na qual o autor reafirma suas vinculações com as propostas 

althusserianas ao retomar a tese da interpelação ideológica. É nesse momento que 

Pêcheux postula a noção de interdiscurso, designando o exterior de uma formação 

discursiva. No campo metodológico, pouco se reelabora em relação aos procedimentos 

da análise automática, deslocando-se a noção da constituição dos corpora, “colocados em 

relação para focalizar a desigualdade em suas relações internas, que ultrapassam o nível 

da justaposição.” (FERNANDES, 2007, p. 87).  

A terceira época, denominada por Maldidier (2003) como “desconstrução 

dirigida”, Pêcheux desconstrói de vez a noção de “maquinaria discursiva”, afastando-se 

por completo das posições dogmáticas sustentadas anteriormente. Em meio a uma grande 

crise política francesa, o autor estabelece relações com o partido comunista para criticar 

duramente o cenário político da época e as posições derivadas da luta na teoria, momento 

em que estabelece vínculos com as teses de Foucault. Esse momento, em que o autor 

acena para várias aberturas, é marcado sobretudo pela confluência de seus pensamentos 

com outros caminhos, delineando novos percursos para a análise do discurso (MAGRI, 

2009). 

No início dos anos 80 veio a necessidade de se repensar alguns postulados de base 

do projeto inicial da análise do discurso, momento em que o estruturalismo e a leitura 

althusseriana e do marxismo começam a ser revistos. A partir de então a análise do 

discurso e os cenários políticos transformaram-se significativamente, tanto no Brasil 

quanto na França. No contexto francês o desaparecimento das figuras fundadoras da 

análise do discurso, como Pêcheux, Foucault e Althusser promoveu a desarticulação de 
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alguns grupos de pesquisadores, ocasionando um apagamento velado da obra 

pecheutiana. (MAGRI, 2009). 

No Brasil, no entanto, um cenário diverso está na base da análise do discurso. A 

abertura política da década de 80 proporcionou um terreno fértil para o desenvolvimento 

da análise do discurso, momento em que esta, já havia atravessado importantes momentos 

de reelaborações no contexto francês. Há que se considerar, portanto, uma série de 

descontinuidades entre a análise do discurso feita na França de 1969 a 1983 e aquela que 

vem sendo feita no Brasil, da década de 80 até os dias de hoje.  

Nesse sentido, vale observar que no contexto francês a morte de Michel Pêcheux 

em 1983 culminou em um natural esvaziamento de seu grupo de pesquisas, a tal ponto 

que não se ouve falar mais no fundador da análise do discurso em território francês. Por 

outro lado, no contexto brasileiro as contribuições pecheutianas estão ainda muito 

presentes no modo de pensar as questões relacionadas à linguagem e ao sujeito. A análise 

do discurso surge na França em meio a uma crise teórico-política do paradigma 

estruturalista, momento em que ascendem algumas divergências no campo dos estudos 

da linguagem, principalmente em relação às noções de língua e sujeito: a crítica 

pecheutiana às semânticas estruturalistas e gerativistas abre portas para uma rediscussão 

sobre a questão do sentido, que não pode mais “ser regulada na esfera das relações 

interindividuais, assim como as relações individuais não podem ser pensadas sob o modo 

da interação entre grupos humanos” (ORLANDI, 2005, p.80).  

Apesar das rupturas entre a análise do discurso francesa e a que vem sendo feita 

no Brasil, há sustentação teórica de muitas pesquisas ainda, com fortes filiações com os 

trabalhos franceses, embora nos dias de hoje a análise do discurso do Brasil esteja revendo 

algumas de suas bases conceituais.  

A partir dos anos 90, houve uma progressiva mudança nesse campo do saber, 

decorrentes de transformações advindas do acúmulo de saberes que as pesquisas 

adicionaram tanto aos estudos linguísticos quanto aos discursivos, comenta Gregolin 

(2008). Nesse sentido, apontam-se algumas mudanças operadas tanto nos entornos quanto 

no interior da análise do discurso: 1) mudanças epistemológicas no campo da linguística, 

estenderam os níveis de análise para além do “texto” e do “discurso”. Toma-se “discurso” 

hoje em pesquisas da linguística textual e da linguística formalista, etc.(...);  2) 

ampliaram-se outras abordagens ao campo tradicionalmente denominado como análise 

do discurso, quando na década de 70, surgiram estudos do discurso de Lèvi-Strauss, 

Dumézil, Todorov, Barthes, Greimas, das pesquisas derivadas da semiótica greimasiana 
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ou, ainda, dos estudos bakhtinianos. 3) ampliação de abordagens no interior da análise do 

discurso que toma como referência os trabalhos do grupo pecheutiano, os quais  derivam 

da heterogeneidade teórica que constitui o projeto da “análise do discurso francesa” e que 

leva os trabalhos brasileiros atuais, por exemplo, a acentuarem seus diálogos com a 

psicanálise lacaniana e com a arqueologia foucaultiana. (GREGOLIN, 2008, p. 28).  

A análise do discurso institucionalizou-se amplamente em território brasileiro e 

configura-se até os dias atuais como uma disciplina útil para se pensar questões da 

linguagem, apesar de algumas resistências.  

Desse modo, pode-se afirmar que a análise do discurso contribui para a 

problematização dessa tese que as avaliações externas no caso específico do objeto de 

análise desta trabalho, ao postular que toda e qualquer relação social está baseada em 

relações de poder, e também,  a operacionalização das avaliações em IES  pelo SINAES 

e INEP refletem essa constituição. Da mesma forma, a concepção de verdade como 

produto de lutas discursivas leva a desconstruir a ideia de que o discurso político 

educacional seria imparcial, isento e universal. Com isso, nega-se a possibilidade de 

apreendê-lo de forma objetiva e neutra, ao mesmo tempo em que se evidencia a 

instabilidade da noção de “verdade” e de “realidade”. A análise do discurso propõe olhar 

para as multiplicidades, para a heterogeneidade constitutiva da linguagem, para as 

práticas discursivas produtoras dos objetos, saberes e sujeitos. É nessa perspectiva que as 

ideias da análise do discurso de linha francesa são muito consistentes para a análise da 

argumentação das políticas públicas na medida em que esta, visa à adesão do interlocutor 

e, por isso, o discurso dialoga com outros discursos e com os interlocutores do jogo 

enunciativo. 

5.3 Conceitos básicos da teoria do discurso de Michel Foucault  

Nessa pesquisa utilizamos os conceitos da teoria do discurso de Michel Foucault:  

o conceito de enunciado, de prática discursiva, de sujeito e de heterogeneidade do 

discurso, para explicitar a íntima relação entre discurso e poder, como também para 

entender as várias e complexas formas de investigar  as “coisas ditas”. (FISCHER,2001).   

Tem por objetivo demonstrar que os discursos dos textos utilizados nas  provas do 

Enade  de 2014 e de 2017, exames realizados pelo BNI/INEP levam à reprodução da 

lógica empresarial contribuindo para a formação de indivíduos assujeitados no sentido de 

que ao exercerem seu poder sobre os envolvidos, professores, estudantes e população em 

geral fazem com que pensem ser  esse o ideal de uma vida feliz e justa.  
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A contribuição desse referencial teórico metodológico sobre o conceito de 

discurso em Michel Foucault e a respectiva contribuição para as investigações no campo 

educacional, tais como pesquisas que se propõem a analisar discursos dos textos que 

compõem as questões das provas; sobre políticas de avaliação externa em IES se 

justificam, pois neste trabalho são apresentados os resultados de uma pesquisa qualitativa 

de análise do discurso. O corpus de análise foram os 80 itens (questões) utilizados nas 

provas do Enade.   

5.4 A construção discursiva  

Analisar os discursos na perspectiva de Foucault, antes de tudo é preciso recusar 

as explicações parecidas, sinônimas, ou as fáceis interpretações e igualmente a busca pelo 

sentido oculto das coisas.  

Para Foucault, na análise do discurso é preciso ficar simplesmente no nível de 

existência das palavras, das coisas ditas. “Isso significa que é preciso trabalhar 

arduamente com o próprio discurso, deixando-o aparecer na complexidade que lhe é 

peculiar” (FISCHER, 2001, p. 198). Por exemplo, na análise do discurso das questões das 

provas desconsideraram-se as metáforas, ou o que determinada palavra poderia levar à 

interpretação. Para chegar a esse resultado, utilizou-se a proposta de Fischer (2001, p. 

198) que afirma ser preciso desligar-se do aprendizado que se teve ao longo de um tempo, 

ou que ainda se tem, quando se olha os discursos como “um conjunto de signos, como 

significantes que se referem a determinados conteúdos”,  carregando significados  quase 

sempre ocultos,  distorcidos, algumas vezes, intencionalmente deturpados, com 

conteúdos e representações escondidos nos e pelos textos, não visíveis imediatamente. 

Em outras palavras, é como se no interior de cada discurso se pudesse encontrar, intocada, 

a verdade, despertada pelo pesquisador.  

No processo de análise dos discursos dos textos das provas observou-se que há 

enunciados e relações, que o próprio discurso põe em funcionamento, assim, fazer análise 

de discurso foi se dar conta de que existem relações históricas, de práticas muito 

concretas, que estão vivas nesses discursos. 

Por exemplo, ao analisar a Questão n. 33 da prova Enade de 2017 “(...) “Sendo a 

escola uma instituição pública e as avaliações externas padronizadas, cabe ao professor 

preparar seus estudantes para que alcancem bom desempenho nos exames e obtenham 

os melhores índices possíveis a fim de conseguir acesso às áreas de maior prestígio” 

(BRASIL, 2017, p. 34), uma análise nesta perspectiva significa, antes de tudo, tentar 

escapar da interpretação daquilo que estaria por trás dos documentos, mas procurar 
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explorar ao máximo os dizeres, os falares, na medida em que eles são uma produção 

histórica e política; na medida em que as palavras são também construções; na medida 

em que a linguagem também é constitutiva de práticas.  Em outras palavras, fazer análise 

de discurso não significa interpretar o que está por trás, mas interpretar a palavra que 

representa naquele contexto histórico e político.  

O conceito de discurso como prática social exposto em “A Arqueologia”, que se 

torna mais claro em “Vigiar e punir” e na aula “A Ordem do discurso” aponta a ideia de 

que o discurso sempre se produziria em razão das relações de poder. E, mais tarde, em 

“História da sexualidade”, Foucault vai mostrar explicitamente que há duplo e mútuo 

condicionamento entre as práticas discursivas e as práticas não discursivas, embora 

permaneça a ideia de que o discurso seria constitutivo da realidade e produziria, como o 

poder, inúmeros saberes.  

(...) gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície de 

contato, ou de confronto, entre uma realidade e uma língua, o 
intrincamento entre um léxico e uma experiência; gostaria de mostrar, 

por meio de exemplos precisos, que, analisando os próprios discursos, 

vemos se desfazerem os laços aparentemente tão fortes entre as palavras 
e as coisas, e destacar-se um conjunto de regras, próprias da prática 

discursiva. (...) não mais tratar os discursos como conjunto de signos 

(elementos significantes que remetem a conteúdos ou a representações), 
mas como práticas que formam sistematicamente os objetos de que 

falam. Certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é 

mais que utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que os 

torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse mais que é preciso 

fazer aparecer e que é preciso descrever. (FOUCAULT,1986, p. 56). 

Na verdade, em Foucault, tudo é prática e tudo está imerso em relações de poder 

e saber, que se implicam mutuamente, ou seja, enunciados e visibilidades, textos e 

instituições, falar e ver constituem práticas sociais por definição, permanentemente 

presas, amarradas às relações de poder, que as supõem e as atualizam.  (FISCHER, 2001).  

Nesse sentido, o discurso ultrapassa a simples referência a coisas, ele existe para 

além da mera utilização de letras, palavras e frases e não pode ser entendido como um 

fenômeno de mera expressão de algo, pois apresenta regularidades intrínsecas a si mesmo, 

através das quais é possível definir uma rede conceitual que lhe é própria. É a esse mais 

que Foucault se refere (FOUCAULT, 1986). Desse modo procurou-se entender os 

discursos dos textos base das provas do Enade a partir do que estava descrito no próprio 

discurso, mesmo porque para Foucault “as regras de formação dos conceitos, não estão 

na mentalidade,  nem na consciência dos indivíduos; pelo contrário estão no próprio 

discurso e se impõem a todos aqueles que falam ou tentam falar dentro de um determinado 
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campo discursivo” (FOUCAULT, 1986, p.70). Desse modo, pode-se dizer que os textos  

das provas são os porta vozes dos elaboradores dos itens, e como são   contratados pelo 

BNI/INEP,  assim o representam.  

A inovação de Foucault promoveu uma revolução na história, quando ele se define 

como um historiador do presente, ao inquietar-se profundamente com o que acontece  

hoje aos indivíduos  e, ao explorar  a genealogia dos grandes temas  do homem ocidental, 

por meio da descrição de práticas sociais em sua descontinuidade histórica  mergulhadas 

em relações de poder, produzidas discursivamente e ao mesmo tempo produtoras de 

discursos e de saberes. Tais temas dizem respeito ao desvelamento das verdades do 

sujeito, ou em constituir os sujeitos como o lugar da verdade, ao construir para todos e 

cada um de nós discursos verdadeiros.  

5.5 Enunciado: uma função que atravessa a linguagem  

Em quase todas as formulações sobre discurso Foucault refere-se ao enunciado; 

“Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados que se apoiem na mesma formação 

discursiva” (FOUCAULT, 1986, p.135), por este motivo, a análise tem como ponto de 

partida a   explicitação do conceito de enunciado, já que o conceito de enunciado parece 

ser o que sintetiza melhor a elaboração do autor sobre uma possível teoria do discurso. 

(FISCHER, 2001). 

“O enunciado em si não se constitui uma unidade, pois ele se encontra na 

transversalidade de frases, proposições e atos de linguagem: ele é sempre um 

acontecimento, que nem a língua nem o sentido podem esgotar inteiramente” 

(FOUCAULT, 1986, p. 32).  Trata-se de uma função que cruza um domínio de estruturas 

e de unidades possíveis e que faz com que estas apareçam, com conteúdos concretos, no 

tempo e no espaço (FISCHER, 2001, p. 99).  

Não há enunciado que não esteja apoiado em um conjunto de signos, mas o que 

importa é o fato de essa função caracterizar-se por quatro elementos: 1) a referência a 

algo que identificamos (o referente); 2) o fato de ter um sujeito, alguém que pode 

efetivamente afirmar aquilo,  descrever quem são os indivíduos que ainda estão nessa 

condição; quem também se reconhece nesse discurso; 3) o fato de o enunciado não existir 

isolado, mas sempre em associação e correlação com outros enunciados, do mesmo 

discurso (nesse caso, o discurso pedagógico) ou de outros discursos (por exemplo, o 

discurso religioso, missionário, ou mesmo o discurso sobre a empresa, e assim por 

diante); 4. finalmente, a materialidade do enunciado, as formas muito concretas com que 

ele aparece, nas enunciações que aparecem em textos pedagógicos, jornalísticos,  em falas 
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de professores, nas mais diferentes situações, em diferentes épocas, ou  como a mídia se 

apropria desse discurso e o multiplica em inúmeras reportagens sobre pessoas que 

voluntariamente passam a dedicar-se ao trabalho de educadores. 

Desse modo a descrição dos enunciados da provas do Enade, portanto, cuidaram 

de atender essas especificidades,  ou seja  apreendê-los como acontecimentos, como algo 

que irrompeu num certo tempo, num certo lugar. Quando se descrevem enunciados 

pressupõem à individualização de uma formação discursiva. Para Foucault, “a análise do 

enunciado e da formação discursiva são estabelecidas correlativamente, porque a lei dos 

enunciados e o fato de pertencerem à formação discursiva constituem uma única e mesma 

coisa” (FOUCAULT, 1986, p.135).  

Uma formação discursiva significa um feixe complexo de relações que funcionam 

como regra, para que se organize essa estratégia é preciso caracterizar um discurso ou um 

grupo de enunciados pela regularidade de uma prática. Por exemplo: a repetição da 

palavra “competividade” ou “transformações decorrentes da globalização” ou “inovação” 

ou” empreendedorismo”, entre outras, no caso, palavras típicas do discurso empresarial.  

O que permitirá situar um emaranhado de enunciados numa certa organização é 

justamente o fato de eles pertencerem a uma certa formação discursiva. 

A formação discursiva é vista, antes de qualquer coisa, como o princípio de 

dispersão e de repartição dos enunciados (FOUCAULT, 1968, p.124), segundo o qual se 

sabe o que pode e o que deve ser dito, dentro de determinado campo e de acordo com 

certa posição que se ocupa nesse campo. Ela funciona como matriz de sentido, e os 

falantes nela se reconhecem, porque as significações ali lhes parecem óbvias, naturais.  

Conforme os atos enunciativos e atos de fala, pode-se dizer que esses se inscrevem 

no interior de algumas formações discursivas e de acordo com um certo regime de 

verdade, o que significa que estamos sempre obedecendo a um conjunto de regras, dadas 

historicamente, e afirmando verdades de um tempo.  

O procedimento adotado para criar o corpus dos enunciados para análise dos 

discursos iniciaram pelos referentes, os quais foram selecionados a partir da leitura de 

cada questão da prova: partindo dos textos base, dos textos dos enunciados das questões 

e dos textos das alternativas. A seleção foi feita pelo campo associativo das palavras, 

expressões, dizeres cujo campo semântico tivesse relação com as categorias retiradas de 

Dardot e Laval, sobre o significado de “sujeito neoliberal”, como: eficácia; disciplinador; 

tecnologia de poder; competitividade; normas de desempenho; governo de si; 
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empreendedor de si mesmo; ética da auto-ajuda; normas de conduta; colaborador de 

empresa; avaliador; produtividade; sucesso; projeto, qualidade, entre outras.   

Na pesquisa fez-se o mapeamento dos ditos sobre a formação do sujeito   nos 

diferentes textos base das questões da prova ou reconhecidos como os cenários 

enunciativos, multiplicando as relações ali existentes.  Ao invés de buscar explicações 

lineares de causa e efeito ou mesmo interpretações ideológicas simplistas, ambas 

reducionistas e harmonizadoras de uma realidade bem mais complexa, buscou-se aceitar 

que a realidade se caracteriza antes de tudo por ser belicosa, atravessada por lutas em 

torno da imposição de sentidos (FOUCAULT, 1992). 

5.6 Práticas discursivas das provas de pedagogia do Enade 

As coisas ditas, portanto, são radicalmente amarradas às dinâmicas de poder e 

saber de seu tempo. Daí que o conceito de prática discursiva, para Foucault, não se 

confunde com a mera expressão de ideias, pensamentos ou formulação de frases. Exercer 

uma prática discursiva significa falar segundo determinadas regras, e expor as relações 

que se dão dentro de um discurso, como se observou nos enunciados coletados das provas: 

Questão n.29, Prova de 2014 “(...) ele não vê mais o professor como um transmissor ou 

principal fonte de conhecimento;  (...) exige um novo perfil de professor; (...) ele aprende 

com o aluno”.(BRASIL, 2014, p. 25). 

Questão n.31, Prova de 2017 “(...) Professor, aquele ser que seduz, que encanta pelo 

conhecimento. (...) professor sacerdote, aquele que professava uma fé. (...) professor 

aquele que tinha o poder de interferir na mobilidade social era capaz  de possibilitar 

ascensão aos que se dispunham de dedicar-se ao trabalho acadêmico (...) professor 

retratado de forma caricaturada (...) professores não conseguem cumprir seu papel 

social”. (BRASIL, 2017, p.33) 

Questão n.10, Prova de 2014 “(...) À organização escolar cabe elevar a qualidade dessa 

aprendizagem. Diante disso o docente deve atuar para atingir esse objetivo, o que exige 

cada vez mais, formação de qualidade (...)”; “(...) No processo de formação docente 

devem ser desenvolvidas competências e habilidades relacionadas (....)”; “(...) O 

preparo profissional docente requer apropriação  e mobilização de conhecimentos (...)” 

(BRASIL,2014, p. 12). 

Nesses referentes   são observados  textos contendo o discurso sobre o perfil do 

professor que se adapta, ou não mais se adapta, à sociedade atual, fala e faz falar esse 

discurso, fala e faz falar um discurso segundo algumas de suas regras que fixaram 

enunciados sobre a figura da professor “colaborador” da empresa,  com a ideia de que o 
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novo professor precisa  interiorizar as normas de desempenho da qualidade da sociedade 

neoliberal, ou  uma tecnologia do poder  que reduz a autonomia do professor, onde a 

empresa torna-se um modelo a ser imitado como também uma atitude que deve ser 

valorizada na criança, no aluno, no professor, um novo modo de ser, uma nova ética. É 

como se o indivíduo pensasse: “minha maneira de agir é meu cenário de sucesso”.  

Para Foucault, portanto, o conceito de prática discursiva vincula-se diretamente a: 

“um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, 

que definiram, em uma dada época e para uma determinada área social, econômica, 

geográfica ou linguística, as condições de exercício da função enunciativa. (FOUCAULT, 

1986, p.13). 

Enunciados dispersos como esses, extraídos e organizados a partir da análise de 

textos da mídia ou de espaços de comunicação sobre a educação, estão inscritos no 

dispositivo do governo empresarial, se disseminam segundo enunciados de determinadas 

formações discursivas, sobretudo as relacionadas aos campos da pedagogia, da psicologia 

e da publicidade e se distribuem com outros tantos discursos, como o discurso da 

precarização do trabalho docente,  construído a partir da lógica neoliberal, destituindo o 

professor de seu saber que vai sendo substituído pelo discurso do empreendedorismo,  da 

empresa de si mesmo, que não precisa mais do professor, pois o seu sucesso só depende 

de si mesmo, portanto o indivíduo  torna-se responsável pela sua formação e pelo seu 

sucesso.  

Durante a pesquisa interrogou-se a linguagem observando o que efetivamente era  

dito, sem a intencionalidade de procurar referências ou de fazer interpretações reveladoras 

de verdades e sentidos reprimidos. Simplesmente, perguntava-se de que modo a 

linguagem era produzida e o que determinava a existência daquele enunciado singular e 

limitado. Foi preciso respeitar os espaços em branco, sem interioridade, nem promessa, 

como escreveu Foucault.  

Durante o processo de investigação fez-se o mapeamento dos ditos sobre a 

formação docente nos diferentes textos base das questões da prova ou reconhecidos como 

os cenários enunciativos, multiplicando as relações ali existentes.  Ao invés de buscar 

explicações lineares de causa e efeito ou mesmo interpretações ideológicas de uma 

realidade bem mais complexa, procurou-se aceitar que a realidade se caracteriza antes de 

tudo por ser belicosa, atravessada por lutas em torno da imposição de sentidos 

(FOUCAULT, 1992).  
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Terminada a fase da multiplicação das relações foi preciso separar as coisas ditas 

em campos discursivos, extrair delas alguns enunciados e colocá-los em relação a outros, 

do mesmo campo ou de campos distintos. A operacionalização sobre os textos se deu 

desde seu interior, ordenando e identificando elementos, construindo unidades fazendo-

os verdadeiros. Perguntava-se por que isso foi dito aqui, deste modo, nesta situação, e não 

em outro tempo e lugar, de forma diferente? Foi preciso investigar sobre as posições 

necessárias ao falante, para que ele efetivamente pudesse ser sujeito daquele enunciado.  

Realizadas as multiplicações das relações foi possível   extrair os enunciados das 

palavras, frases e proposições, que não poderiam ser confundidos com elas. Os 

enunciados não são as palavras, as frases ou proposições destacadas, mas são as 

formações que apenas se destacam de seus corpus, quando os sujeitos da frase, os objetos 

da proposição, os significados das palavras mudam de natureza, tomando lugar na  

espessura da linguagem.  

Legenda:  

Questão/Ano  

nº da questão: 1; 2; 3;  

d = dissertativa 

m = múltipla escolha 

14 = ano de 2014 

17 = ano de 2017 

Quadro n.13.   Análise do Discurso – Textos das Provas do Enade - 2014 e 2017 

Questã

o/Ano 
Enunciado/Referente Sujeito  Campo associativo 

 

Materialidade específica 

1d/14 “(...)  consolidação de política 
pública de incremento ao uso de 
bicicleta na cidade assegurando o 
desenvolvimento sustentável” 

Sujeito interioriza normas 
de desempenho. Os 
sujeitos são conduzidos a 
fazer escolhas que serão 
proveitosas a todos e a 
cada um. 
 

Discurso das tecnologias de 
poder. Dogma da eficácia  e não 
mais perda de tempo, de energia 
e de dinheiro. 
 

A ONU define os componentes 
que asseguram o desenvolvimento 
sustentável  e que não vão 
comprometer a qualidade de vida 
das futuras gerações. 
Sem autor/ONU 

1m/14 “As novas tecnologias 

possibilitam que artistas sejam 
independentes, montem seus 
próprios ambientes de produção e 
disponibilizam seus trabalhos de 
forma simples, para um grande 
número de pessoas”  
 

Sujeito empreendedor de 

si mesmo  
 

É um trabalho que se faz sobre 

si mesmo e a serviço dos outros.  
Individualidade 

Institui a ideia de que o mundo 

tecnológico impõe novos modos 
de trabalho, mas é uma forma de 
mudar o modo social e de 
trabalho do indivíduo.  
Site Itaú cultural 

2m/14 “(...) Cada vez mais, é necessário 
combinar as políticas públicas 
que priorizam modernidade e 
competitividade com o esforço de 
incorporação dos setores 
atrasados, mais intensivos de mão 
de obra” 

Sujeito competitivo. 
Estímulo ao bom 
desempenho. 
 

Discurso disciplinador da 
concorrência fundamentada na 
competitividade.  
 

Técnicas de gestão típicas da 
lógica empresarial, justificadas  
pelas transformações trazidas pela  
globalização. 
Unpan1.un.org 

3m/14 “Pegada ecológica é um 

indicador que estima a demanda  
ou a exigência humana  sobre o 
meio ambiente. A demanda 
humana é superior à capacidade 
do planeta de se recuperar, e se 

Sujeito interioriza normas 

de desempenho. Os 
sujeitos são conduzidos a 
fazer escolhas que serão 
proveitosas a todos e a 
cada um. 

Discurso da eficácia. 

Aumentam os esforços para 
melhores resultados sobre o 
consumo a fim de garantir 
menores gastos.  
 

Redução de consumo e de 

orçamento. Técnicas da gestão 
empresarial. 
Site: 
Finanças fáceis. wordpress 
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for menor que 1, indica que o 
planeta se recupera mais 

rapidamente (...)” 

 

4m/14 “(...) Algumas empresas  e 

instituições, já adotaram 
cartilhas de condutas em redes 
sociais. Empresas e instituições 
estão atentas aos 
comportamentos de seus 
funcionários em websites de redes 
sociais” 
 

Sujeito empreendedor de 

si mesmo. 
 

Discurso da empresa de si 

mesmo, da empregabilidade. O 
poder se transforma num 
conjunto de propostas 
performativas, o indivíduo não 
se vê mais como trabalhador, 
mas como uma empresa, que 
vende seu serviço em um 
mercado. 

O discurso da empresa tem 

potencial de unir os diferentes 
regimes da existência no âmbito 
social e individual.  
 

POLONI G. O lado perigoso das 
redes sociais. 
Revista Info 

6m/14 “Mulheres frequentam mais os 
bancos escolares, dividem seu 
tempo entre trabalho e os 
cuidados com a casa, geram 
renda familiar, porém continuam 
ganhando menos e trabalhando 
mais que os homens”. 
“Políticas implementadas pelas 

empresas a fim de facilitar a vida 
das funcionárias que têm criança 
pequena em casa, acordos e 
horários flexíveis, programas de 
auxílio-creche, auxílio-babá, 
auxílio amamentação, como 
benefícios” 

Sujeito competitivo. 
Estímulo ao bom 
desempenho e Sujeito 
ativo com vontade de 
realização pessoal.  
 

Discurso do desenvolvimento 
pessoal, da ética da autoajuda, a 
maneira de ser do indivíduo é 
um modo de governar a si 
mesmo de acordo com valores e 
princípios da empresa.  
 

O governo de si mesmo transfere 
a responsabilidade do sucesso 
para o indivíduo. Direitos do 
indivíduo vêm pelo que é 
conquistado pela empresa, pela 
vontade de não se contentar com 
esse mundo do direito, mas um 
mundo social com a valorização 

pela troca.  
 
www1.folha.uol.com.br 
site do IPEA gov.br 
 
 

7m/14 “(...) Políticas públicas  
referentes  a transportes urbanos, 
como, por exemplo, Bilhete Único 
e Veículo leve sobre Trilhos 
(VLT), ao serem implementadas, 
contribuem para redução do 
tempo gasto no deslocamento 
casa-trabalho e do custo do 

transporte”.   

Sujeito com alto grau de 
comprometimento com o 
trabalho e um sujeito 
contra desperdícios.  
 

Discurso da lógica do cálculo 
individual, cálculo custo 
benefício.  
 

Governo empresarial estimula o 
sujeito a ser contra desperdícios, 
abusos e  privilégios.  
Censo/2010 - IBGE 
 

8m/14 “(...) Tanto o espaço urbano 
quanto o rural sofreram 
transformações decorrentes da 
aplicação de novas tecnologias às 
atividades industriais e 
agrícolas”. 
 

Sujeito que precisa se 
adaptar  aos novos 
critérios de desempenho 
de qualidade, interiorizar 
novos modos de agir. 
Adaptação contínua às 
variações do mercado. 

Discurso da eficácia aumentam 
os esforços e reduzem gastos 
inúteis.  
 

A imposição de normas de 
conduta expressas pela lógica 
empresarial, fabrica homens úteis 
e dóceis para o trabalho. 
Milton Santos. Metamorfose do 
espaço habitado 

4d/14 “Define-se ‘comunidade escolar’ 
como segmentos que participam, 
de alguma maneira, do processo 
educativo desenvolvido em uma 
escola”. 
 

Sujeito plural,  um sujeito  
como cidadão dotado de 
direitos inalienáveis, mas 
também um homem 
econômico guiado pelos 
seus interesses pessoais.  
 

Discurso do governo 
empresarial descentraliza a 
autoridade, favorecendo 
administração participativa. 
Mobiliza todos os segmentos da 
organização para resolver os 
problemas da comunidade. 

Um individualismo moderno, o 
indivíduo passou da experiência 
da relação com o outro sua 
liberdade de compromisso 
voluntário passou a perceber a 
sociedade como um conjunto de 
relações e associações entre 
pessoas dotadas de direitos 

”sagrados”.  
Dicionário de verbetes Gestrado 
GOHN, M G. Movimentos 
sociais – Revista educação 

9d/14 “(...) ações, no interior da escola, 
que levem os profissionais à 
compreensão mais aprofundada 

do teor desses dispositivos legais, 
de modo que a implementação 
dessa política esteja articulada à 
melhoria da qualidade da 
educação pública” 
“É dever dos pais efetivar na 
escola, a matrícula da criança 
com 4 anos de idade, cabendo à 

Sujeito que se adapta às 
normas de desempenho, 
pela autovigilância e que 

levam à competição com 
os outros profissionais.  
 

Discurso coercitivo que une o 
interesse pessoal com o dever. 
Tecnologia do controle dos 

agentes públicos pela população 
em geral.   
 

Estado como aparelho  
burocrático ordenado pelo 
controle das ações públicas com 

interesse público.  
Sem autor ´- Leis 
 



164 

 

escola realizar o 
acompanhamento e o registro do 

desenvolvimento das crianças”.  

10d/14 “(...) À organização escolar cabe 
elevar a qualidade dessa 
aprendizagem. Diante disso o 
docente deve atuar para atingir 
esse objetivo, o que exige cada 
vez mais, formação de qualidade 
(...)”; “(...) No processo de 

formação docente devem ser 
desenvolvidas competências e 
habilidades relacionadas (....)”; 
“(...) O preparo profissional 
docente  requer apropriação  e 
mobilização de conhecimentos 
(...)”.  

Sujeito empreendedor  de 
si mesmo. 

Discurso da norma da eficácia. 
Governo empresarial deve 
formar um ser cuja 
subjetividade deve estar 
envolvido em uma atividade 
que exige que ele cumpra.  
 

O docente  torna-se um 
“colaborador” da empresa, cujo, 
interiorize as normas de 
desempenho da qualidade.   
Sem autor 

 

22m/14 “(...) Assim a equipe da escola 
(gestores, docentes e 
funcionários) envolveu-se para 
compreender  a surdez, as 
abordagens educacionais para o 
ensino do aluno surdo e também 
criar condições mais favoráveis 
ao atendimento desse aluno (...)” 

 

Sujeito de envolvimento, 
profissionais  mostram-se 
envolvidos, engajados, 
como colaboradores da 
empresa. 

Discurso do governo 
empresarial que considera os 
usuários como consumidores e 
oferecem a eles possibilidades 
de escolha entre programas ou 
escolas de formação.  
 

Preocupação em disponibilizar 
materiais; envolver a turma em 
que o aluno foi matriculado; criar 
condições de atendimento, 
atividades típicas de trabalhadores 
de empresas preocupados em 
atender ao “cliente”. 
Lei 10.436/22 

 
23m/14 “Muitos pais e funcionários de 

escolas são membros do conselho 
e dos colegiados, mas,  
usualmente, exercitam o pacto do 
silêncio (...)” 
 

Sujeitos (profissionais da 
escola) são vistos com 
desconfiança, vistos como 
oportunistas em busca de 
interesse pessoal sem 
interesse coletivo. 
 

Como na empresa, os cidadãos 
(pais)  são chamados  a fazer 
julgamento baseado na relação 
custo benefício. Não são 
chamados a julgar políticas e 
instituições do ponto de vista do 
interesse da comunidade, mas 

somente em função de seu 
interesse pessoal. 

Despolitizam-se  as relações entre 
Estado e cidadãos. Perde-se o 
ideal de soberania democrática 
cuja função do educador é servir 
uma causa e respeito pelo direito 
público e valores que 
compartilham com espírito de 

solidariedade.  
GOHN,M G Educação não 
formal. Anais 

29m/14 “(...) ele não vê mais  o professor 
como um transmissor ou 
principal fonte de conhecimento;  
(...) exige um novo perfil de 
professor; (...) ele aprende com o 

aluno”.  

Sujeito competitivo  
 

Discurso da concorrência. 
Estímulo ao bom desempenho, 
os alunos são os compradores 
de serviços. Desmoraliza 
descaracteriza profissão.  

 

Tecnologia do poder  reduz a 
autonomia do professor, que  tem 
de se adaptar às novas normas de 
desempenho de qualidade.  
FREITAS, M T. Letramento 

digital e formação de professores. 
Educação em revista 

30m/14  Sujeito conformado  
intimamente 
 

O indivíduo precisa mostrar-se 
mais eficaz, aceitando 
mudanças impostas pelo 
mercado, especialista de si 
mesmo, inventor de si mesmo. 

Governo de agir sobre si mesmo 
leva ao seu fortalecimento e assim 
pode sobreviver na competição.  
KENSKI, V. M. Educação e 
tecnologias, o novo ritmo da 

informação 
 

31m/14 “Implica  colocar as instituições a 
serviço da formação qualificada 
dos estudantes, tendo a 
participação como prática 
cotidiana de todos os envolvidos. 
(...) Propicia a criação de uma 

cultura institucional crítico-
reflexiva, cujos envolvidos 
tenham discernimento em relação 
aos conteúdos que necessitam ou 
não para tomarem decisões 
sempre coletivas. (...) Efetiva-se 
pelo processo de construção 
coletiva do projeto pedagógico e 

Sujeito avaliador e 
avaliado. 

Discurso do governo 
empresarial. O critério de 
qualidade utilizado pelas 
empresas privadas que 
subordinam sua atividade à 
satisfação do consumidor. Mede 

desempenho de sua organização 
com foco nos resultados.  
Descentraliza a autoridade para 
favorecer uma administração 
participativa 
 

Técnicas que visam a um melhor 
desempenho de si mesmo, das 
relações com os clientes ou 
colaboradores, chefes e 
subordinados com a finalidade de 
fortalecer o eu e adaptá-lo à 

realidade.  
 

WATERSON, C. Haroldo e seus 
amigos (1988). HQ. 
SOUZA, A. R. Explorando e 
construindo um conceito de 
gestão escolar democrática. 
Educação em Revista. 
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de seu acompanhamento e 
avaliação”. 

32m/14 “PNE permite planejar  a 
educação para os próximos 10 
anos e institui mecanismos de 
monitoramento e avaliação, tanto 
da execução do plano como da 
qualidade da educação, por meio 
do estabelecimento de metas 
educacionais e definição dos 

investimentos a serem 
disponibilizados para o alcance 
dessas metas”.  
 

Sujeito avaliador.  
Lógica da avaliação: 
observação-investigação-
julgamento.   
 

Discurso da tecnologia do 
controle. Por meio dos 
dispositivos normativos o 
governo empresarial age contra 
os abusos de poder em qualquer 
relação política. Para isso 
propõe a transparência para que 
não haja trabalho em benefício 

próprio do agente público  e 
desperdício de dinheiro público. 
Exerce o controle do agente 
público pelo público. Na 
medida que o agente sente-se 
vigiado estimula ao 
cumprimento do dever. 

Técnicas de gestão baseadas em 
objetivos-avaliação-sanção. 
Monitoramento e avaliação, 
metas atingidas ou não podem ser 
sancionadas positivamente de 
acordo com seu desempenho.   
 
Site do governo. Conheça as 20 

metas do definidas pelo PNE. 

7m/17 “Atualmente, o trabalho foi 

profissionalizado e a 
concorrência para atender ao 
mercado ficou mais acirrada, a 
produção que se desenvolve no 
galpão ganhou um ritmo mais 
empresarial com maior 
visibilidade publicitária, 
enquanto as paneleiras de fundo 

de quintal se queixam de ficarem 
ofuscadas comercialmente depois 
que o galpão ganhou 
notoriedade”  

Sujeito competitivo Discurso da concorrência e 

espírito de empresa, estímulo ao 
bom desempenho.  
 

A proteção mais eficaz do 

consumidor é a livre concorrência 
interna. O que protege o 
consumidor da exploração de um 
comerciante é a existência de outro 
comerciante, de quem ele pode 
comprar e cujo único desejo é o de 
vender.  
www.vitoria.es.gov.br 

MERLO, P. Repensando a 
tradição: a moqueca capixaba e  a 
construção da identidade local 
 
 

8m/17 “Os países devem incentivar 
políticas de desenvolvimento do 

empreendedorismo e de 
atividades produtivas com 
geração de emprego que 
garantam a dignidade da pessoa 
humana”. 
 

Sujeito empreendedor 
 

Discurso da empresa de si 
mesmo. O poder se transforma 

num conjunto de propostas 
performativas aos assalariados: 
o indivíduo não deve mais se 
ver como trabalhador, mas 
como uma empresa que vende 
seu serviço em um mercado. 
 
 

Empresa de si mesmo representa 
a integração da vida pessoal do 

indivíduo com a vida profissional. 
Toda atividade do indivíduo; 
gestão do lar, da família, 
aquisição de competências, 
desenvolver redes de contatos, 
tudo é pensado como  
empresarial.  
Site: 
www.stockholmreiliense.org. 

4d/17 “Nos espaços considerados não 
escolares, o pedagogo gerencia 
muito mais do que aprendizagens 
sua atuação exige inúmeros 
conhecimentos teóricos e outras 
habilidades para planejar e 
construir a dinâmica de suas 

relações e práticas”. 
 

Sujeito competente e 
competitivo.  
 

Discurso gerencial. 
 

Novos paradigmas da  
competitividade são utilizados 
como estratégias que englobam 
tanto o mercado de trabalho, a 
educação e a formação docente.  
A vida em si mesma é 
considerada em si mesma uma 

formação, onde se aprende certa 
sabedoria prática. 
BEILLEROT,  J.  A sociedade 
pedagógica 

15m/17 “A proposta que inspira os 
Projetos de Trabalho está 
vinculada à perspectiva do 
conhecimento globalizado e 

relacional. (...) a função do 
projeto é favorecer a criação de 
estratégias de organização dos 
conhecimentos escolares em 
relação ao tratamento da 
informação e à relação entre os 
diferentes conteúdos em torno de 

Sujeito produtivo,  
supervisor de si mesmo 
 

Discurso da tecnologia do 
poder. São novas técnicas de 
controle que consistem em 
perda de tempo e de energia e 

de dinheiro, mas que levantam 
o dogma da eficácia.  
 

Auditorias, avaliações, elaboração 
de projetos desviam as atividades 
de seus objetivos principais.  
HERNANDEZ, F; VENTURA M. 

A organização do currículo por 
projetos. 

http://www.vitoria.es.gov.br/
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problemas ou hipóteses que 
facilitem aos alunos a construção 

de seus conhecimentos (...)”. 

23m/17 “(...) as tecnologias da 

comunicação e informação 
avançam rapidamente, a escola 
precisa acompanhar essa 
evolução”.  
 

Sujeito ativo e autônomo. 

 

Discurso empresarial transfere-

se para à escola. A empresa  
constitui um percurso educativo 
que legitima os bem sucedidos,  
por isso lá estão os sábios. 
 

A escola precisa acompanhar a 

evolução do mundo 
contemporâneo da comunicação e 
informação, por meio de técnicas 
para aumentar a relação com o 
outro, ênfase na comunicação 
fazer o que for preciso para 
conseguir o que se realmente 
quer.    

Sem autor 
27m/17 

 
“Nossa escola vai preparar vocês 
para o mercado (...). Desde os 
anos 1980, as transformações  
econômicas e políticas no cenário 
internacional e no Brasil, 
decorrentes da reestruturação 
produtiva, da mundialização do 

capital e da revolução 
tecnológica, implicaram 
processos de regulação que 
acarretaram mudanças nas 
políticas educacionais, que 
passaram a orientar-se, cada vez 
mais, pela lógica do mercado e 
da competição”. 

Sujeito competitivo 
 

Discurso do desempenho. O 
neoliberalismo visa a criar 
situações de concorrência que 
supostamente privilegiam os 
mais aptos e os mais fortes e a 
adaptar os indivíduos à 
competição considerada como 

fonte de todos os benefícios. 

A gestão  empresarial inspira-se 
na lógica da concorrência e 
métodos de governar do tipo de 
terceirização, regulação, 
descentralização em nome de 
adaptar o Estado à realidade do 
mercado e da globalização.  

Site do CONAE 2014 

28m/17 “Currículo é espaço de poder (...) 
o currículo reproduz 
culturalmente as estruturas 
sociais (...) o currículo transmite 
a ideologia dominante (...) 
currículo é uma construção social 
(...) o currículo é uma invenção 

como qualquer outra: o Estado, a 
nação, a religião, futebol... Ele é 
resultado do processo histórico 
(...) o currículo na escola deve ser 
compreendido, segundo as teorias 
críticas, em seus aspectos 
estruturais e relacionais, ou seja, 
em sua relação com as estruturas 
econômicas  e sociais”.  

 

Sujeito adaptado à norma 
de conduta 
 

Discurso da tecnologia de poder 
que os conteúdos escolares 
podem representar espaços de 
poder.  

SILVA, T. T. Documentos de 
identidade: uma introdução às 
teorias do currículo. 

31m/17 “Professor, aquele ser que seduz, 
que encanta pelo conhecimento. 
(...) professor sacerdote, aquele 
que professava uma fé. (...) 
professor aquele que tinha o 
poder de interferir na mobilidade 

social era capaz  de possibilitar 
ascensão aos que se dispunham 
de dedicar-se ao trabalho 
acadêmico (...) professor 
retratado de forma caricaturada 
(...) professores não conseguem 
cumprir seu papel social”.  

Sujeito comunicativo 
 

Discurso da empresa. Melhor 
comunicação no trabalho e  o 
desenvolvimento  global da 
empresa estão ligados e são os 
melhores meios de melhorar a 
qualidade e satisfazer o cliente.  

 

Empresa torna-se um modelo a 
ser imitado como também uma 
atitude que deve ser valorizada na 
criança, no aluno, no professor, 
um novo modo de ser, uma nova 
ética. Minha maneira de agir é 

meu cenário de sucesso. 
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32m/17 “a formação em nível superior 
aos profissionais da educação 

básica, em cursos de licenciatura 
na área em que atuam” 
 

Sujeito orientado e 
estimulado pela gestão 

das mentes. 
 

Dispositivo da eficácia. Sujeito 
orientado e estimulado pela 

gestão das mentes. 
 
 

O poder age por meio da 
legislação, penetra em seus 

pensamentos,  a fim de conduzir 
os interesses dos sujeitos que são 
conduzidos a fazer escolhas que 
serão proveitosas para si para 
produzir felicidade.  
Site governamental:  Lei do PNE; 
CR/88 

33m/17 “Considerando-se o contexto 

meritocrático exposto pelos 
autores, estimulado pela ampla 
utilização das avaliações externas 
como instrumento de 
quantificação da qualidade da 
educação, cabe ao professor no 
exercício da profissão, propor 
alternativas que visem garantir a 

igualdade de oportunidades, para 
todos os alunos” 
 
“Sendo a escola uma instituição 
pública e as avaliações externas 
padronizadas, cabe ao professor 
preparar seus estudantes para que 
alcancem bom desempenho nos 

exames e obtenham os melhores 
índices possíveis a fim de 
conseguir acesso às áreas de 
maior prestígio”. 
 
“Participar de ações 
colaborativas na escola a partir 
de um planejamento coletivo em 

que se utilizem os índices obtidos 
em avaliações externas como mais 
um elemento de análise da 
realidade escolar, sem 
desconsiderar a realidade de cada 
aluno, é uma prática que contribui 
para a formação não só do 
estudante, mas também do 
profissional.  

Sujeito empresarial, assim 

como a empresa, a escola 
é um lugar de realização 
pessoal, um lugar de 
competição. 
 

O professor tem o papel do 

gerente na empresa, aquele que 
impõe as novas normas de 
conduta: da busca da 
excelência, da busca da falha 
zero. 
Trasnfere para o professor a 
responsabilidade de formar o 
indivíduo da empresa de si 

mesmo. O indivíduo interioriza 
a imagem de ser o mais eficaz 
possível. O professor torna-se 
um sujeito neoliberal também e 
empreendedor de si mesmo, na 
medida em que ele promove o 
sucesso dos alunos adapta-se à 
lógica competitiva do mercado 

se o aluno conseguir acesso às 
áreas de maior prestígio.  
 

Os índices da  avaliação externa 

contribuem tanto para a formação 
não só do estudante mas também 
do profissional que o mercado 
espera.   
 

DUBET, F. O que é uma escola 
justa. Cadernos de pesquisa 
 

Elaborada pela autora 

5.7 Sobre o sujeito dos discursos das provas do Enade 

Nessa pesquisa, sobre os discursos  das provas do Enade, identificou-se  que o 

elemento unificador dos discursos, ou objeto da pesquisa  não era a formação do sujeito 

neoliberal, pelo contrário, observou-se que o modo de ser do sujeito neoliberal foi 

construído pelo que se disse sobre o professor, sobre a comunidade, ou seja,  por meio de 

um conjunto de formulações bem datadas e localizadas; sendo assim, a busca desses 

elementos pautou-se pelas expressões e palavras do mesmo campo semântico do 

vocabulário da lógica empresarial e a partir deles criaram-se alguns conjuntos 

considerando que se constitui em um campo denominado, discurso do governo 

empresarial, no qual o discurso da concorrência do  estímulo ao bom desempenho, onde 
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os alunos são os clientes e os professores são descartáveis nessa lógica do 

empreendedorismo.   

Foi um trabalho de multiplicação dessa realidade da coisa dita que, segundo 

Foucault, existe em sua pobreza, como situação estreita e singular, que se torna sempre 

outra, pelo simples fato de alguma vez ter sido falada. Em resumo, pode-se dizer que  o 

discurso, para o pesquisador ou analista, é o lugar da multiplicação dos discursos, bem 

como o lugar da multiplicação dos sujeitos.  

Para Foucault (1986), a teoria do discurso está intimamente ligada à questão da 

constituição do sujeito social, e esse  social tem  significado, os indivíduos envolvidos no 

processo de significação também o são e isto resulta em uma consideração fundamental: 

os sujeitos sociais não são causas, não são origem do discurso, mas são efeitos 

discursivos.  “Descrever uma formulação enquanto enunciado não consiste em analisar 

as relações entre o autor e o que ele disse ou quis dizer, ou disse sem querer; mas em 

determinar qual é a posição que pode e deve ocupar todo indivíduo para ser seu sujeito” 

(FOUCAULT, 1986, p.109). 

Durante a análise do discurso mesmo que seja a reprodução de um simples ato de 

fala individual, não significa que seja a manifestação de “um” sujeito, mas representa um 

lugar de sua dispersão e de sua descontinuidade, já que o sujeito da linguagem não é um 

sujeito em si, idealizado, essencial, fora do sentido,  ele é ao mesmo tempo falante e 

falado, porque através dele outros ditos se dizem.  

Esse caráter contraditório do sujeito rompe com uma tradição, não só de algumas 

teorias da linguagem, mas também àquelas concepções segundo as quais o “eu” seria 

absolutamente determinado de fora, dominado por um “outro” que o constitui. Diante das 

diferentes teorias que apresentam a tensão entre o Eu e o Outro, na ideia do conflito, da 

pluralidade de vozes que se enfrentam nos textos, a concepção pela qual se introduz a 

presença do “outro” no discurso, Foucault segue caminho diferente para a compreensão 

do sujeito: afasta-se desse espaço em que se relacionam sujeitos individuais e invade o 

espaço de uma relação mais ampla, baseada na noção de dispersão do sujeito (FISCHER, 

2001).  

A noção de dispersão do sujeito está relacionada à heterogeneidade discursiva (o 

interdiscurso) já que nos discursos sempre se tem a fala de algum lugar, o qual não 

permanece idêntico:  

(...) falo e, ao mesmo tempo, sou falado; enuncio individualmente, de 
forma concreta, constituindo-me provisoriamente um, ambicionando 
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jamais cindir-me, porém a cada fala minha posiciono-me distintamente, 

porque estou falando ora de um lugar, ora de outro, e nesses lugares há 
interditos, lutas, modos de existir, dentro dos quais me situo, deixando-

me ser falado e, ao mesmo tempo, afirmando de alguma forma minha 

integridade. Aliás, sem essa afirmação, meu texto se perderia na 

desordem e na ausência de fronteiras (FISCHER, 2001, p.208).   

 

Foucault multiplica o sujeito. A pergunta quem fala? desdobra-se em muitas 

outras: qual o status do enunciador? Qual a sua competência? Em que campo de saber se 

insere? Qual seu lugar institucional? Como seu papel se constitui juridicamente? Como 

se relaciona hierarquicamente com outros poderes além do seu? Como é realizada sua 

relação com outros indivíduos no espaço ocupado por ele. Também cabe indagar sobre o 

lugar de onde fala, o lugar específico no interior de uma dada instituição, a fonte do 

discurso daquele falante, e sobre a sua efetiva posição de sujeito suas ações concretas, 

basicamente como sujeito incitador e produtor de saberes. É assim que se nega a ideia de 

discurso como expressão de algo, tradução de alguma coisa que estaria em outro lugar, 

talvez em um sujeito, algo que preexiste à própria palavra. (FISCHER, 2001).  

Os sujeitos que falam ou são falados nos textos das provas dispersam-se de 

inúmeras formas: de maneira geral, sua multiplicação se faz por meio das diversas 

modalidades enunciativas do discurso da empresa, da televisão, das mídias e dos jornais. 

Depoimentos, redes sociais, testes, questionários, entrevistas, crônicas, reportagens, 

fotos, textos de ficção  gravados em páginas impressas ou em fitas magnéticas de vídeo e 

reproduzidos para veiculação massiva constituem uma base material sobre a qual e a partir 

da qual se dispersam inúmeros sujeitos: de um lado, sujeitos competitivos,  conformados, 

avaliadores, empreendedores de si, que se manifestam sem saber, de outro, o conjunto 

das vozes dos educadores, pedagogos dos elaboradores das questões, que, afinados ou 

discordantes, são também sujeitos de um discurso ao indagá-los, ouvi-los, fazê-los falar 

e a eles devolver um discurso em geral normalizador. 

O discurso, assim concebido, não é a manifestação, majestosamente 
desenvolvida, de um sujeito que pensa, que conhece, e que o diz: é, ao 

contrário, um conjunto em que podem ser determinadas a dispersão do 

sujeito e sua descontinuidade em relação a si mesmo. É um espaço de 
exterioridade em que se desenvolve uma rede de lugares distintos. 

(FOUCAULT, 1986, p.61) 

5.8 O interdiscurso: cruzamento de identidades e diferenças  

A diversidade de discursos também reconhecida como heterogeneidade discursiva 

ou interdiscurso são algumas palavras ou expressões que se referem à ideia de que eles 
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são, antes de mais nada, acontecimentos. O trabalho da pesquisadora foi formar unidades, 

mostrar como determinados enunciados aparecem e como se distribuem no interior de um 

certo conjunto, sabendo, em primeiro lugar, que a unidade não é dada pelo objeto de 

análise.  

A formação discursiva é um espaço de diversas oposições, faz-se muito mais de 

conflitos e adversidades, do que de harmonias e serenidades, pois o campo enunciativo 

aceita tanto novidades quanto imitações, blocos homogêneos de enunciados bem como 

os heterogêneos. Tudo no enunciado se cruza, estabelece relações, promove 

interdependências, mas o que parece dissonante é também produtivo, o que semeia a 

dúvida é também positividade crítica, mas não são jogos de palavras (FISCHER, 2001).  

Os enunciados, para Foucault (1986), são constituídos de outros enunciados, nesse 

caso chamados de ações do interdiscurso, da luta dos diferentes campos de poder-saber e 

ele afirma a importância da análise arqueológica, ao se privilegiar textos e gestos nem tão 

inéditos, enunciados algumas vezes vistos como  banais e discretos, ao lado dos 

enunciados  originais.  

Para analisar os enunciados, uma das operações mais ricas e fundamentais, 

Foucault sugere complexificá-los, ou seja, indagar a respeito de seus espaços colaterais 

(FOUCAULT, 1986).  Significa considerar esse enunciado em relação a um conjunto 

maior, uma constelação de formulações, por exemplo, observar  que o  enunciado se 

inscreve,  no interior de diferentes  modalidades enunciativas,  dos diferentes meios de 

comunicação, na publicidade, na psicologia, no direito, ou seja diferencia-se se conforme 

o meio e a modalidade enunciativa; também está inscrito nos discursos dos docentes, dos 

pais de alunos, na mídia, etc., tem uma positividade específica, repercussão, de seu 

alcance, das possibilidades de aceitação ou questionamento, por exemplo, ao  afirmar que 

o professor  não é mais visto como a principal fonte de conhecimento, Questão n.29, 

Prova 2014,  “(...) ele não vê mais o professor como um transmissor ou principal fonte 

de conhecimento; (...) exige um novo perfil de professor; (...) ele aprende com o aluno” 

(BRASIL, 2014, p.25) tem consequências,  é marcado também pelo conjunto de 

formulações que lhe conferem algum status, seja porque tem respaldo científico, seja 

porque a posição do sujeito enunciativo assim o constitui. Todos esses elementos 

constituem o enunciado que deve ser descrito, justamente porque,  

(não há) enunciado livre, neutro e independente; mas sempre um 

enunciado fazendo parte de uma série ou de um conjunto, 

desempenhando um papel no meio dos outros, neles se apoiando e deles 

se distinguindo: ele se integra sempre em um jogo enunciativo, onde 
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tem sua participação, por ligeira e ínfima que seja. [...] Não há 

enunciado que não suponha outros; não há nenhum que não tenha, em 

torno de si, um campo de coexistências (FOUCAULT, 1986, p.114). 

Assim, para Fischer (2001), buscar a interdiscursividade não é aquela tentativa de 

dar explicação para tudo, de dar conta do amplo sistema de pensamento de uma época. 

Segundo Foucault, cada formação discursiva entra simultaneamente em diversos campos 

de relações, e em cada lugar a posição que ocupa é diferente, dependendo do jogo de 

poderes em questão. Adentrar nesse entrelaçamento de ideias é a proposta que Foucault  

nos faz, no sentido de, através de uma análise comparativa, repartirmos em figuras 

diferentes a diversidade dos enunciados e dos discursos (FOUCAULT, 1986, p.183). 

Considerar a interdiscursividade significa deixar que aflorem as contradições, as 

diferenças, inclusive os apagamentos, os esquecimentos; enfim, significa deixar aflorar a 

heterogeneidade que subjaz a todo discurso (FISCHER, 2001). 

Hoje, praticamente, todos os discursos sofrem uma mediação ou um 

reprocessamento através dos meios de comunicação. Lembrar o discurso político na 

época de eleições quando nenhum candidato, nenhum partido prescinde, do complexo 

mundo da imagem, do marketing, da necessidade de ser notícia. Isso é válido para outros 

campos: o médico, o religioso, e assim por diante, sem falar daqueles que praticamente 

vivem a mídia, a moda, a música, os youtubers, os influenciadores, os tiktoks, por 

exemplo. O que está em jogo nessa pluridiscursividade do social é a luta pela imposição 

de sentido, a luta entre vários discursos, na conquista de novos sujeitos. Um dos campos 

que mais explicitamente expõe a luta entre discursos é o da publicidade, e é nele que se 

torna bem visível a importância da multiplicação tanto de sujeitos quanto de discursos. 

Na busca permanente da adesão de novos sujeitos, o discurso publicitário reprocessa 

variados enunciados de fontes variadas; porém, “como os indivíduos podem ser sujeitos 

de vários discursos produz-se a fragilidade de cada um desses campos, considerados 

isoladamente. Daí a necessidade da luta interpelatória constante” (PINTO, 1989, p.38). 

O espaço discursivo delimitado na pesquisa em questão, o que os textos que 

compõem a prova do Enade e seus interlocutores “falam” sobre o profissional da 

educação,   foi selecionado do interior do campo discursivo dos textos das provas com a 

finalidade de  descrever os enunciados que nossos educadores/sociedade, nesses últimos 

anos, têm construído sobre o perfil do profissional de educação.  

Mas, o mais importante a destacar é que, se cada discurso é remetido por ele 

mesmo a tantos outros, os discursos incorporados pelas provas, a partir de outros campos:  
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os da empresa, da pedagogia, da psicologia, da psicanálise, também eles, ao entrarem na 

cena midiática, ao tomarem forma dentro desse campo específico da comunicação social, 

sofrem um tratamento que os retira de seu habitat e que, ao mesmo tempo, reforça a 

autoridade própria de cada um, pela importância que têm numa determinada formação 

social.  

Cabe ainda acrescentar que o próprio recorte feito pela pesquisadora é também 

um fato de discurso e, como tal, introduz mais um dado que amplia e dinamiza o que por 

definição é já heterogêneo. 

O tratamento segundo o qual os discursos são transformados e incorporados não 

deve ser visto de modo compacto, como se estivéssemos em busca de uma totalidade 

bem-acabada, definidora de uma dada discursividade; pelo contrário, é preciso considerar 

os diferentes momentos de enunciação e analisá-los criticamente como objetos vivos, pois 

haveria uma real impossibilidade de separar a interação dos discursos 

(interdiscursividade) do funcionamento intradiscursivo (isto é, a dinâmica dos enunciados 

dentro da mesma formação), o que, segundo Maingueneau, está diretamente relacionado 

ao caráter de diálogo, permanentemente vivo em qualquer enunciado. (FISCHER, 2001). 

Encerra-se dessa forma, a demonstração de como Foucault ensina os 

pesquisadores um modo de investigar que não está por trás dos textos e documentos, nem 

do que se queria dizer com aquilo, mas sim descrever as condições de existência dos 

discursos contidos em determinados espaços, nesse caso alguns textos das provas do 

Enade, pois foi possível obter um conjunto de enunciados efetivos,  de acontecimentos 

dispersos expressos naquele momento e lugar.   

A partir de Foucault, por meio da análise do discurso, houve a possibilidade de 

encontrar um conjunto de enunciados sobre  qual o perfil do profissional de educação 

expresso nos textos das provas de 2014 e de 2017  e poder  identificar um feixe de relações  

e que há condições de aparecimento histórico de determinados discursos  relativos às 

formações não discursivas das instituições  e outros processos sociais. Tudo foi aprendido 

e descrito a partir dos próprios textos, foi possível observar o jogo das relações em uma 

determinada época que fizeram aparecer aquele conjunto e não outro objeto de poder e/ou 

de saber. Em síntese, partindo de que não se pode falar de qualquer coisa em qualquer 

época.  Além da preocupação com os enunciados, Foucault também valoriza o próprio 

fato humano, aspecto básico para o arqueologista.  

Foucault nos faz o convite para que por meio da investigação dos discursos nos 

defrontemos com a nossa história ou nosso passado, aceitando pensar de outra forma o 
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agora que nos é tão evidente, pois assim libertamo-nos do presente e nos instalamos num 

futuro, numa perspectiva de transformação de nós mesmos.  
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CAPÍTULO 6 

PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA ANÁLISE DO DISCURSO 

Nessa pesquisa recorremos ao percurso teórico-metodológico da análise do 

discurso, a fim de que nos permitisse analisar e problematizar como o perfil do 

profissional da educação desejado pelo mercado de trabalho contemporâneo constitui-se 

de forma a sustentar os discursos, da governamentalidade neoliberal, como verdades. 

Para tanto, consideramos o caderno de provas do Enade de 2014 e de 2017, como 

um dos espaços dos discursos do governo empresarial. A escolha desse material deu-se 

em razão de sua ampla circulação em todas as IES do Brasil e por seu conteúdo apresentar 

sites, reportagens contendo conceitos, dicas, testes de habilidades, que posicionam os 

sujeitos na sociedade. Ao pretender avaliar conteúdos, competências e habilidades dos 

estudantes a respeito de como deve ser um profissional da educação aceitos pela lógica 

neoliberal para atuar no mercado de trabalho, essas provas contribuem para a produção 

de subjetividades flexíveis. Esses são alguns dos problemas de quando se fala, pois ao 

enunciarmos algo, mais que nomear ou apontar posições, estamos, sobretudo, produzindo 

aquilo o que dissemos.  

O presente capítulo, portanto, objetivou demonstrar uma forma de realizar 

pesquisa em educação, a partir da perspectiva dos estudos foucaultianos, que nos permitiu 

visualizar, entre outros pontos, o funcionamento de alguns procedimentos de interdição 

discursiva.  

6.1 Sinalizadores metodológicos 

Em qualquer processo de avaliação implicam certas dificuldades para assimilar as 

informações necessárias para indicar um conceito ou uma nota, ou qual o melhor 

resultado. Para facilitar a decisão são determinados critérios a serem seguidos por uma 

organização desses materiais, como no caso do Enade são levados em consideração: 

conteúdos escolares; competências; habilidades; leitura e escrita; pontualidade, entre 

outros.  Observam-se nessas considerações a constituição de estratégias sobre uma ação 

comum ao mercado de trabalho. Não se avalia de qualquer forma uma Instituição ou um 

estudante, muito menos não se elabora uma prova ou exame sem levar em conta certa 

quantidade de procedimentos. Educa-se o olhar para ver tanto a sua composição geral 

quanto os detalhes do texto, as relações, os esforços empreendidos na carreira. Nesse 

processo perceptivo, temos o sujeito que ensina; o sujeito que analisa e seleciona; o sujeito 

que elabora as questões; o sujeito acadêmico e administrativo da Instituição; o sujeito 



175 

 

pesquisador; todos e tantos outros são envolvidos e posicionados por uma prática social 

muito específica a qual Foucault chamou de discurso.  

Para que a pessoa, ou o elaborador do BNI/INEP, que elaborou a questão do Enade 

definisse ou escrevesse sobre os requisitos necessários para ser um bom profissional da 

educação, a partir do conceito que ela tem sobre ser educador, ela seguiu certas regras 

que lhe permitiram falar e ser ouvido. O que ela elabora não se dá em um campo deserto, 

sem relações com o tempo e espaço de onde se está. Ao definir como critério a 

“competência no uso de tecnologias”, por exemplo, isso o conecta a outras práticas que 

permitem a emergência desse crivo de seleção como pertinente na escolha de 

trabalhadores da educação. Para que isso acontecesse foi necessária a sua inscrição nos 

discursos que constituem a sociedade neoliberal em que vivemos. Isso, entretanto, não 

ocorre de forma tranquila, traz para a arena social disputas, imposições, pelo que é válido 

ou não. Portanto, os discursos que circulam ou são interditados encontram no poder as 

suas condições de existir. Se as características de uma gestão escolar mais democrática 

tornou-se válida  ou foram posicionadas de outra forma, não se trata de uma descoberta, 

uma evolução nas teorias da administração ou nas ciências humanas, mas sim, trata-se da 

formação de uma complexa rede de relações na sociedade que permitiram que outros 

discursos surgissem, se combinassem com os já existentes, produzindo o contexto atual. 

Os discursos disseminam-se pelo tecido social, infiltram-se nas empresas, nas 

escolas, nos lares, nos programas de TV, nas redes sociais, nas conversas cotidianas, nas 

universidades, nas academias de ginástica, nos hospícios, nas prisões, nos jogos de 

videogame, nas marcas e nas campanhas publicitárias, nas páginas dos jornais, sem 

limitar-se a nenhum desses meios. Com suas regras internas e externas, os discursos 

organizam e ordenam os sentidos por onde passam. (FERREIRA; TRAVERSINI, 2013). 

 Com Foucault (2007), aprende-se que as sínteses discursivas, que chegam até nós 

e são aceitas como naturais do mundo social, precisam ficar em suspenso. Não é negá-las 

ou ignorá-las; mas, trazê-las para o centro da discussão e mostrar que resultam de uma 

complexa trama que as permite aparecer dessa forma neste momento. É compreender, por 

exemplo, o quanto a melhoria de desempenho justifica-se dentro da lógica neoliberal, que 

necessita de pessoas que pensem e busquem habilidades ajustáveis às necessidades 

empresariais. O mesmo acontece na área da educação, problematizar os resultados de um 

ensino que prepara profissionais com essas capacidades. São essas formas que precisam 

ser desnaturalizadas e colocadas em suspenso. (FERREIRA; TRAVERSINI, 2013).  
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A este respeito, Bauman (2001) dá um exemplo para ilustrar esses efeitos na 

profissionalização e na educação dos trabalhadores, os mecânicos automotivos, que estão 

destruindo seus patrimônios técnicos profundos à sombra de uma crescente rarefação de 

conteúdos alinhados à dinamicidade da produção flexível:  

Não são treinados [os mecânicos] para consertar motores quebrados ou 

danificados, mas apenas para retirar e jogar fora as peças usadas ou 
defeituosas e substituí-las por outras novas e seladas, diretamente da 

prateleira. Eles não têm a menor ideia da estrutura interna das “peças 

sobressalentes” (uma expressão que diz tudo), do modo misterioso 

como funcionam (BAUMAN , 2001, p. 186). 

 

Nesse caso, os discursos, como práticas que seguem regras, foram tomados “(...) 

na qualidade de monumentos. Não se trata de uma disciplina interpretativa: não busca um 

‘outro discurso’ mais oculto. Recusa-se a ser alegoria (...)” (FOUCAULT, 2007a, p. 157). 

Essa apropriação marca uma sutil e produtiva forma de abordar os materiais analisados. 

Se fôssemos analisar como documento, partiríamos do princípio de que são registros de 

uma história, de um fato, que estão ali representados e que seria preciso atravessá-los, 

constantemente, para chegar ao real. Ao renunciar a essa prática, mantivemo-nos na 

materialidade do discurso. Ao analisar os discursos levou-se em conta suas 

especificidades (FOUCAULT, 2007a; 2007b).  

Desse modo, pode-se afirmar que o funcionamento dos discursos não está pré-

definido à espera das leituras das pessoas, como se bastasse usar um arsenal de 

ferramentas metodológicas e um “modelo” de dinâmica discursiva para decifrá-lo. Cada 

discurso tem suas peculiaridades, que as teorias que o analisam, amplamente, não dão 

conta de todas as suas particularidades, até porque, no seu exterior, estão inúmeros 

discursos distintos que lhe alteram a constituição e ordenação interna. Foi através da 

análise do próprio material, pela sua materialidade, que se apreendeu, parcialmente, os 

discursos ao “(...) mostrar em que sentido o jogo das regras que utilizam é irredutível a 

qualquer outro; segui-los ao longo de suas arestas exteriores para melhor salientá-los” 

(FOUCAULT, 2007a, p. 157).  

6.2 Prática discursiva: segunda definição de discurso 

Existe uma forma diferente de analisar o discurso que, para Foucault, seria uma 

segunda definição de discurso: são práticas que formam sistematicamente os objetos de 

que falam. Certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que 

utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua e 
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ao ato da fala. E esse “mais” que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever 

(FOUCAULT, 2007a, p. 55).  

É esse “mais” que deve aparecer nas análises discursivas. O discurso que autoriza 

emergir prescrições sobre a experiência prática não apenas descreve a situação através de 

palavras e significados, como também cria uma realidade possível. Esse sujeito 

empreendedor de si não existe, previamente, ele foi e está sendo produzido no projeto 

neoliberal por uma das inúmeras estratégias que esse discurso se efetiva, o torna concreto, 

material e palpável.  

Apresentados esses importantes sinalizadores metodológicos, passamos a 

descrever, tanto quanto possível e produtivo, os procedimentos que, ao mesmo tempo, 

controlam, selecionam, organizam e redistribuem o discurso em nossa sociedade e que 

objetivam “(...) conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 

esquivar sua pesada e temível materialidade” (FOUCAULT, 2007b, p. 9). 

6.3 Procedimentos externos do discurso  

Foucault apresenta, para a análise do discurso, na “Ordem do discurso”, 

procedimentos que são exercidos tanto no exterior quanto no interior dos discursos, são 

independentes deles e lhes impõem limites de circulação. Esses procedimentos externos 

se classificam em: procedimentos de interdição; de exclusão; e, de vontade de verdade. 

O primeiro procedimento externo de interdição representa o procedimento que 

consiste no controle do que pode ser dito, em que circunstância e a quem é permitido 

falar. O desejo e o poder mantêm uma ligação intrínseca com a interdição, uma vez que 

os próprios discursos formam o objeto do desejo, ou seja, luta-se pela dominação dessa 

prática social. O segundo procedimento de exclusão, ou separação e rejeição “É pela 

palavra que se identifica o louco”, diz Foucault (2007b, p. 9). O que antes era ignorada 

ou tomada como representação excepcional de uma razão não-comum e separada das 

consideradas ajuizadas, a fala do louco é ouvida por médicos, pedagogos, psicólogos, que 

nem por isso deixam de operar a separação: de um lado o doente que lhe é dada a 

oportunidade de expressar-se; do outro o sujeito que ocupa a posição de autoridade no 

discurso que concede a palavra ao louco e a interpreta, analisa, a partir do que é 

considerado verdade. Em outros termos, como afirma Foucault (2007b, p. 13) “(...) se é 

necessário o silêncio da razão para curar os monstros, basta que o silêncio esteja alerta, e 

eis que a separação permanece”. O terceiro procedimento, da vontade de verdade, não se 

restringe à relação entre verdadeiro X falso por ser um binômio que se altera conforme a 

época, os lugares e as pessoas. O que se exerce ao longo dos tempos é a vontade de 
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verdade. A vontade de verdade, para Foucault (2007b) funciona como direção para os 

outros dois sistemas de exclusão: palavra proibida e segregação da loucura, aspectos 

típicos das sociedades ocidentais contemporâneas, essa vontade  se desloca ao longo da 

história ao definir as formas, os domínios dos objetos e as técnicas de apoio pelas quais 

confere aos discursos o status de verdade por determinados períodos. Apoiando-se em 

suportes institucionais, a vontade de verdade é conduzida por práticas discursivas que 

são, por sua vez, reforçadas nesse jogo. Por exemplo, um discurso do empreendedor de 

si mesmo, onde o poder se transforma num conjunto de propostas performativas, o 

indivíduo não se vê mais como trabalhador, mas como uma empresa, que vende seu 

serviço em um mercado competitivo. O seu produto último, a verdade, ou melhor, a 

“verdade verdadeira”, também executa essa condução imanente ao ligar-se aos saberes e, 

assim, seguir os modos pelos quais esses, são aplicados, valorizados, distribuídos, 

repartidos e atribuídos na sociedade. A vontade de verdade, portanto, a partir de 

instituições e de pontos de distribuição e apoio disseminados por todo tecido social, tende 

a exercer poder de influência sobre os outros discursos (FOUCAULT, 2007b). 

Mobilizado pela vontade de verdade, vontade de tornar-se verdadeiro, eloquente, 

o discurso neoliberal busca apoio, sustentação, nos lugares e saberes que operam no 

interior de regimes de verdade. Apresentando-se de forma sedutora e atrativa, esse 

discurso coloca-se como quase inquestionável ao articular afetos e ciência (FERREIRA; 

TRAVERSINI, 2013). Por exemplo a norma do governo empresarial quando estimula o 

sujeito a ser contra desperdícios, contra abusos e privilégios, utiliza-se do discurso da 

lógica do cálculo individual, cálculo custo benefício tornando o sujeito com alto grau de 

comprometimento com o trabalho e um sujeito contra desperdícios (DARDOT; LAVAL, 

2016) 

O cientista, enlaça-se à vontade de verdade ao recorrer às teorias de motivação, 

trabalho em equipe, clima organizacional, todas partindo de saberes sobre o sujeito. Em 

um outro ponto de ancoragem científica do discurso, encontram-se ainda planejamento 

estratégico, gestão do conhecimento, gestão de projetos, sustentabilidade dos negócios, 

inteligência corporativa, cada uma recorre a campos de saberes específicos que lhe 

legitimem como verdadeiras (FERREIRA; TRAVERSINI, 2013). 

6.4 Procedimentos internos dos discursos 

Os procedimentos internos dos discursos são desempenhados pelos próprios 

discursos e têm a função de controlar a sua dimensão de acontecimentos, suas 

características aleatórias e dispersas.  
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O primeiro procedimento interno é o comentário, mantém um desnível solidário 

com o texto a que se refere. Quando se comenta sobre um enunciado abre-se a 

possibilidade da criação de novos discursos acerca do tema, atualizando-o 

indefinidamente. Por outro lado, o comentário “(...) quer dizer enfim o que estava 

articulado silenciosamente no texto primeiro (...)” (FOUCAULT, 2007b, p. 25). Portanto, 

o comentário transforma o aleatório do que foi dito, aquilo que surge a partir do discurso 

e que não havia sido previsto ou pensado antecipadamente, em parte constituinte do 

próprio discurso. Assim, sempre há a oportunidade de retomar o que foi falado, escrito, 

gravado, filmado, retratado (FERREIRA; TRAVERSINI, 2013). 

O segundo procedimento interno, o autor como “princípio de agrupamento” e não 

como sujeito consciente que tenha proferido ou escrito um texto, é restrito àqueles 

discursos que exigem essa função. Há os discursos que circulam pelas conversas de 

corredor, na viagem de ônibus, instruções técnicas, sem a necessidade de fixar alguém 

como sendo a sua fonte. Já, em campos especializados como a filosofia, literatura, ciência, 

um autor é requerido; faz parte mesmo da sua existência. O autor, portanto, “(...) é aquele 

que dá à inquietante linguagem da ficção, suas unidades, seus nós de coerência, sua 

inserção no real” (FOUCAULT, 2007b, p. 28). Foucault não propõe que se ignore a figura 

do indivíduo real, mas entendê-lo como alguém que ocupa esse lugar na ordem do 

discurso pelo fato de cumprir as suas regras internas e externas. Assim, como essa 

determinada pessoa diz-se autora, outros também poderiam ser na medida em que 

procedessem dessa e não de outra maneira. Os acessos ao discurso ficam, dessa forma, 

restritos, pois nem todos podem ser considerados autores, nem todos estão investidos do 

poder de falar aquilo que é considerado verdade. 

As disciplinas, terceiro procedimento, na condição de campos de saberes, elas 

agem no sentido inverso do comentário e do autor. As disciplinas estruturam-se de forma 

anônima à disposição de qualquer um que possa acessá-las. Distanciam-se do comentário 

por partir do que é requerido para criação de novos enunciados, e não da busca pela 

essência daquilo que já foi dito, muito menos se lançam ao descortino de algo no discurso 

que seja revelador e por isso deva ser repetido. Uma disciplina pode ser definida como 

“(...) um domínio de objetos, um conjunto de métodos, um corpus de proposições 

consideradas verdadeiras, um jogo de regras e de definições, de técnicas e de instrumentos 

(...)” (FOUCAULT, 2007b, p. 30).   Para pertencer a uma determinada disciplina, uma 

proposição precisa usar os instrumentos conceituais ou técnicas que são por ela definidas 

e recorrer ao seu horizonte teórico para encontrar-se no “verdadeiro”. Por exemplo em 
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uma proposição como: “Nossa escola vai preparar vocês para o mercado (...) é tomada 

como verdadeira na disciplina da administração de recursos humanos pois justifica a 

necessidade de adaptar os indivíduos à participação no mercado. Mas não se torna 

disciplina quando se refere a um estudante de outros cursos, por exemplo, um professor, 

ou um enfermeiro, não é pré-requisito de um enfermeiro ou de um professor que seja 

preparado para o mercado, trata-se de uma habilidade não necessária à atuação 

profissional desse indivíduo.    

O quarto procedimento interno é o da rarefação, procedimento limitador que 

recorre a rituais que definem a quem atendem as condições para entrar na ordem 

discursiva. O discurso do empreendedorismo, por exemplo, cerca-se de rituais que 

definem as habilidades de um indivíduo, ou atitudes a serem assumidas diante de 

determinadas situações, os tipos de projetos dos quais o indivíduo deverá participar. 

Quem não segue o protocolo está fora do discurso e não é admitido nas instituições ou 

nas empresas.  

Um último procedimento interno é formado por grupos de estudos, associações 

às instituições especializadas (ABRH, FGV, FEDERASUL, OAB), chamadas por 

Foucault de “sociedades de discurso” em que os indivíduos que a elas pertençam acessam 

a determinadas partes dos discursos que não estão disponíveis a todos.  

Existe, ainda “a apropriação social dos discursos” (FOUCAULT 2007b, p. 43), 

disponibilizada por uma rede ampla e complexa de processos que “ensinam” os discursos 

à determinada população. São veiculados pela mídia, redes de ensino, bibliotecas, 

museus, espaços esportivos, marketing, redes sociais, entre outras. Enfim, a educação é 

uma forma de alterar os acessos e limites dos sujeitos aos discursos, aos saberes e aos 

poderes que a eles se associam (FOUCAULT, 2007b).  

Sobre essa última afirmação, Foucault (2007b, p. 44) pergunta a si mesmo:  

(...) o que é afinal um sistema de ensino senão uma ritualização da 

palavra; senão uma qualificação e uma fixação dos papéis para os 
sujeitos que falam; senão a constituição de um grupo doutrinário ao 

menos difuso; senão uma distribuição e uma apropriação do discurso 

com seus poderes e seus saberes? 

Sendo assim, pode-se perceber que a noção de discurso torna-se produtiva para 

compreender como a relação entre a constituição do perfil profissional de educação 

desejado pela sociedade neoliberal vem expresso nos discursos das provas do Enade.  

Quanto mais conectados por tecnologias digitais, quanto mais aprendizagem 

realizar, quanto mais liberdade alcançar, maior a possibilidade de subjetivação do 
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indivíduo. O perfil profissional de educação desejado é ensinado e aprendido nas escolas, 

nas empresas, nos livros, nos cursos, nas provas, mas também em materiais culturais, tal 

como o jornal, revistas, redes sociais, já que o discurso circula por todas essas instâncias, 

entrelaçado com o poder. Queiramos ou não somos tomados pelos discursos até mesmo 

quando estamos sozinhos em casa refletindo, pois essa prática é privilegiadamente uma 

prática discursiva.  

6.5 Mapeamento Discursivo das Provas   

Sabe-se que existe uma verdade instalada, que seleciona os discursos passíveis ou 

não de circulação no mundo do trabalho da sociedade neoliberal. Foi preciso criar uma 

estratégia para poder fazer funcionar o discurso como ferramenta analítica, com o 

propósito de desconstruir essas verdades e entendê-las como estratégias criadas por uma 

rede discursiva anônima, mobilizada de determinada forma em virtude das relações de 

poder.  

Foucault não está aí para nos dizer as verdades sobre as coisas, mas sim 

para nos ajudar a compreender de que maneiras, por quais caminhos, 

tudo aquilo que se considera verdade tornou-se um dia verdadeiro 

(VEIGA-NETO, 2006, p. 87).  

Dando prosseguimento às etapas e detalhes da metodologia organizada para 

empreender as análises do material empírico, foi preciso registrar que enquanto se 

construía a metodologia de pesquisa, juntamente com o manuseio dos textos das questões 

das provas do Enade, não houve a preocupação em criar meios para encontrá-la; ao 

contrário, foram pensadas formas que dessem, minimamente, conta de mostrar a 

contingência do perfil profissional de educação desejado e dos discursos que são por ele 

sustentados para poder identificar o que teria para além.  

6.5.1 Leitura prévia – 1ª fase 

Na primeira fase da pesquisa, depois de muitas inseguranças e muitas leituras, 

decidiu-se pela questão problematizadora motivo da inquietação da pesquisadora: Como 

o perfil do profissional de educação desejado pelo mercado de trabalho, materializado nas 

questões das provas do Enade de pedagogia de 2014 e de 2017, constitui-se de forma a 

sustentar os discursos na governamentalidade neoliberal como verdades. 

Posteriormente, realizou-se a leitura prévia dos cadernos das provas do Enade de 

20114 e de 2017 a fim de poder ver que temas, sujeitos, estratégias, eram suscitados. 

Selecionaram-se as 40 questões dos dois cadernos (2014 e 2017), totalizando 80 questões, 

porque pareceu uma quantidade abrangente para visualizar as continuidades e 
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descontinuidades do discurso. Cada prova do Enade é formada por 10 questões 

discursivas (D) e 30 questões objetivas (O), sendo 5 questões discursivas (D) e 35 

questões de conhecimentos específicos (CE) . Traz temas voltados à contemporaneidade 

ou de formação geral (FG) e temas pedagógicos relacionados aos conhecimentos 

específicos da educação. As questões são elaboradas a partir de textos selecionados pelos 

elaboradores contratados pelo BNI/MEC e há a exigência de que venham acompanhados 

pelas referências, mas não aconteceu, em algumas questões não se pode identificar a 

autoria dos textos. Cada questão ou item deve atender à estrutura e composição do item 

com:  texto-base; enunciado e alternativas. 

A construção do mapeamento discursivo dessas provas ou a definição de como se 

iria proceder, já seria uma parte da análise, uma vez que o modo como se interage com o 

material empírico já é, em si, uma imposição de significados (FERREIRA; 

TRAVERSINI, 2013).   

6.5.2 Mapeamento e classificação dos excertos – 2ª fase 

Em seguida, partiu-se para a ideia de classificar os textos por temáticas 

desdobrando-se em subcategorias, mas essa ideia foi descartada, pois percebeu-se que em 

uma mesma questão, entrecruzavam-se outros temas, por exemplo a Questão  D3 CE da 

prova de 2014, envolve vários temas: espaço escolar; planejamento e avaliação. Portanto, 

os temas ora se confundiam, ora se afastavam, de tal forma que se questionava se isso ou 

aquilo era relevante para análise em relação ao assunto geral das Provas.    

Questão D3 CE 

 

Disponível em: http://www.mec.gov.br Acesso em 22/05/2021. 

Iniciou-se a classificação dos excertos pelos procedimentos de limitação interna e 

rarefação dos discursos, organizando-os em quatro limitadores: Comentário, Autor, 

http://www.mec.gov.br/
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Disciplina e Rarefação (rituais). Em seguida, criaram-se mais duas colunas para a 

identificação das questões. Conforme segue na Tabela:  

Legenda  

O = Questão Objetiva 

D =  Questão Dissertativa 

CE = Conhecimento Específico 

FG = Formação Geral 

14 = Ano de 2014 
17 = Ano de 2017 

Tabela 8.  Mapeamento e Classificação dos discursos 

Excerto Quem fala/autor Procedimento de 

limitação 

Localização 

   Questão Ano Nº Página 

(...) consolidação de política pública de 

incremento ao uso de bicicleta na cidade 

assegurando o desenvolvimento sustentável. 

ONU Disciplina 

 

D1 FG 2014 02 

As novas tecnologias possibilitam que 

artistas sejam independentes, montem seus 

próprios ambientes de produção e 

disponibilizam seus trabalhos de forma 

simples, para grande número de pessoas.  

 

 Itaú Cultural Ritual  

 

O1 FG 2014 04 

(...) Cada vez mais, é necessário combinar 

as políticas públicas que priorizam 

modernidade e competitividade com o 

esforço de incorporação dos setores 

atrasados, mais intensivos de mão de obra.  

Unpan1.un.org Disciplina 

 

O2 FG 2014 04 

Pegada ecológica é um indicador que 

estima a demanda ou a exigência humana  

sobre o meio ambiente. A demanda humana 

é superior à capacidade do planeta de se 

recuperar, e se for menor que 1, indica que 

o planeta se recupera mais rapidamente (...) 

 Finanças fáceis. Wordpress Ritual 

 

O3 FG 2014 05 

(...) Algumas empresas e instituições, já 

adotaram cartilhas de condutas em redes 

sociais. Empresas e instituições estão 

atentas aos comportamentos de seus 

funcionários em websites de redes sociais. 

 

Revista Info Ritual 

 

O4 FG 2014 06 

Mulheres frequentam mais os bancos 

escolares, dividem seu tempo entre trabalho 

e os cuidados com a casa, geram renda 

familiar, porém continuam ganhando menos 

e trabalhando mais que os homens. 

 

www1.folha.uol.com.br 

 IPEA gov.br 

 

Ritual 

 

O6 FG 2014 07 

Políticas implementadas pelas empresas a 

fim de facilitar a vida das funcionárias que 

têm criança pequena em casa, acordos e 

horários flexíveis, programas de auxílio-

creche, auxílio-babá, auxílio amamentação, 

como benefícios. 

www1.folha.uol.com.br 

IPEA gov.br 

 

Ritual 

 

O6 FG 2014 07 

(...) Políticas públicas referentes  a 

transportes urbanos, como, por exemplo, 

Bilhete Único e Veículo leve sobre Trilhos 

(VLT), ao serem implementadas, contribuem 

para redução do tempo gasto no 

deslocamento casa-trabalho e do custo do 

transporte. 

Censo/2010 - IBGE 

 

Ritual 

 

O7 FG 2014 08 

(...) Tanto o espaço urbano quanto o rural 

sofreram transformações decorrentes da 

aplicação de novas tecnologias às 

atividades industriais e agrícolas. 

 

SANTOS, Milton. 

“Metamorfose do espaço 

habitado” 

Disciplina 

 

O8 FG 2014 08 

Define-se ‘comunidade escolar’ como 

segmentos que participam, de alguma 

maneira, do processo educativo 

desenvolvido em uma escola. 

Dicionário de verbetes Gestrado 

 

Disciplina 

 

D4 CE 2014 10 
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Movimentos sociais são ações sociais 

coletivas de caráter sociopolítico e cultural 

que viabilizam formas distintas de a 

população se organizar e expressar suas 

demandas.  

GOHN, M G. Movimentos 

sociais – Revista educação 

Disciplina 

 

D4 CE 2014 10 

(...) ações, no interior da escola, que levem 

os profissionais à compreensão mais 

aprofundada do teor desses dispositivos 

legais, de modo que a implementação dessa 

política esteja articulada à melhoria da 

qualidade da educação pública. 

 

Texto legal 

Lei 12796/2013 altera a LDB 

9394/96 

Disciplina 

 

O9 CE 2014 15 

É dever dos pais efetivar na escola, a 

matrícula da criança com 4 anos de idade, 

cabendo à escola realizar o 

acompanhamento e o registro do 

desenvolvimento das crianças. 

Texto legal 

Lei 12796/2013 altera a LDB 

9394/96 

Disciplina 

 

O9 CE 2014 15 

(...) À organização escolar cabe elevar a 

qualidade dessa aprendizagem. Diante 

disso o docente deve atuar para atingir esse 

objetivo, o que exige cada vez mais, 

formação de qualidade. 

Não identificado Ritual 

 

O10 CE 2014 12 

 (...) No processo de formação docente 

devem ser desenvolvidas competências e 

habilidades relacionadas. 

Não identificado Ritual 

   

O10 CE 2014 12 

(...) O preparo profissional docente requer 

apropriação e mobilização de 

conhecimentos. 

Não identificado Ritual 

  

O10 CE 2014 12 

(...) Assim a equipe da escola (gestores, 

docentes e funcionários) envolveu-se para 

compreender a surdez, as abordagens 

educacionais para o ensino do aluno surdo 

e também criar condições mais favoráveis 

ao atendimento desse aluno (...). 

 

Lei 10.436/22 

 

Ritual O22 CE  2014 20 

(...) Muitos pais e funcionários de escolas 

são membros do conselho e dos colegiados, 

mas, usualmente, exercitam o pacto do 

silêncio (...) 

 

GOHN,M G. Educação não 

formal. Anais 

Ritual O 23 CE 2014 21 

(...) ele não vê mais o professor como um 

transmissor ou principal fonte de 

conhecimento;   

Educação em Revista 

FREITAS, M T. Letramento 

digital e formação de 

professores.  

Ritual O 29 CE 2014 25 

(...) exige um novo perfil de professor; (...) 

ele aprende com o aluno”. 

Educação em Revista 

FREITAS, M T. Letramento 

digital e formação de 

professores. 

Ritual O 29 CE 2014 25 

 KENSKI, V. M. Educação e 

tecnologias, o novo ritmo da 

informação 

Disciplina O30 CE 2014 26 

-Um dos princípios da empresa é que a 

tomada de decisão seja democrática.  

-Como funciona isso? 

-Oras, qualquer decisão que deve ser 

tomada deve ser feita em conjunto com 

outras pessoas da diretoria, sendo assim, 

somente tomamos as decisões depois dessas 

reuniões.  

-Ou seja, não posso decidir nada sozinho, 

no meu dia a dia, pois sempre preciso 

convocar algum comitê para tomar as 

decisões!!!! 

 

WATERSON, C. Haroldo e seus 

amigos (1988). História em 

Quadrinho.  

 

Disciplina    

(...) Implica colocar as instituições a serviço 

da formação qualificada dos estudantes, 

tendo a participação como prática 

cotidiana de todos os envolvidos.  

Elaborador 

WATERSON, C. Haroldo e seus 

amigos (1988). HQ. 

SOUZA, A. R. Explorando e 

construindo um conceito de 

gestão escolar democrática. 

Educação em Revista. 

Disciplina O 31 CE 2014 27 

(...) Propicia a criação de uma cultura 

institucional crítico-reflexiva, cujos 

envolvidos tenham discernimento em 

Elaborador 

WATERSON, C. Haroldo e seus 

amigos (1988). HQ. 

Disciplina O 31 CE 2014 27 
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relação aos conteúdos que necessitam ou 

não para tomarem decisões sempre 

coletivas. (...)  

SOUZA, A. R. Explorando e 

construindo um conceito de 

gestão escolar democrática. 

Educação em Revista. 

(...) Efetiva-se pelo processo de construção 

coletiva do projeto pedagógico e de seu 

acompanhamento e avaliação. 

Elaborador 

WATERSON, C. Haroldo e seus 

amigos (1988). HQ. 

SOUZA, A. R. Explorando e 

construindo um conceito de 

gestão escolar democrática. 

Educação em Revista. 

Disciplina O 31 CE 2014 27 

(...) PNE permite planejar a educação para 

os próximos 10 anos e institui mecanismos 

de monitoramento e avaliação, tanto da 

execução do plano como da qualidade da 

educação, por meio do estabelecimento de 

metas educacionais e definição dos 

investimentos a serem disponibilizados para 

o alcance dessas metas.  

 

Site do governo federal. 

Conheça as 20 metas do 

definidas pelo PNE. 

Disciplina O 32 CE 2014 28 

Atualmente, o trabalho foi profissionalizado 

e a concorrência para atender ao mercado 

ficou mais acirrada, a produção que se 

desenvolve no galpão ganhou um ritmo 

mais empresarial com maior visibilidade 

publicitária, enquanto as paneleiras de 

fundo de quintal se queixam de ficarem 

ofuscadas comercialmente depois que o 

galpão ganhou notoriedade.  

www.vitoria.es.gov.br 

 

MERLO, P. Repensando a 

tradição: a moqueca capixaba e  

a construção da identidade local. 

Interseções, Rio de Janeiro, v 13, 

n.1, 2011. 

 

40º Encontro Anual das Anpocs, 

2016. Caxambu 

 

 

Ritual O 07 FG 2017 11 

Os países devem incentivar políticas de 

desenvolvimento do empreendedorismo e de 

atividades produtivas com geração de 

emprego que garantam a dignidade da 

pessoa humana. 

 

www.stockholmreiliense.org. Ritual O 08 FG  2017 13 

Nos espaços considerados não escolares, o 

pedagogo gerencia muito mais do que 

aprendizagens sua atuação exige inúmeros 

conhecimentos teóricos e outras habilidades 

para planejar e construir a dinâmica de 

suas relações e práticas. 

 

BEILLEROT,  J.  A sociedade 

pedagógica 

Ritual D 4 CE 2017 14 

A proposta que inspira os Projetos de 

Trabalho está vinculada à perspectiva do 

conhecimento globalizado e relacional. (...) 

a função do projeto é favorecer a criação de 

estratégias de organização dos 

conhecimentos escolares em relação ao 

tratamento da informação e à relação entre 

os diferentes conteúdos em torno de 

problemas ou hipóteses que facilitem aos 

alunos a construção de seus conhecimentos 

(...). 

HERNANDEZ, F; VENTURA 

M. A. Organização do currículo 

por projetos. 

Ritual O 15 CE 2017 19 

(...) as tecnologias da comunicação e 

informação avançam rapidamente, a escola 

precisa acompanhar essa evolução.  

 

Não identificado Ritual O 23  2017 25 

Nossa escola vai preparar vocês para o 

mercado (...).  

CONAE 2014 Disciplina O 27 CE 2017 29 

Desde os anos 1980, as transformações  

econômicas e políticas no cenário 

internacional e no Brasil, decorrentes da 

reestruturação produtiva, da mundialização 

do capital e da revolução tecnológica, 

implicaram processos de regulação que 

acarretaram mudanças nas políticas 

educacionais, que passaram a orientar-se, 

cada vez mais, pela lógica do mercado e da 

competição. 

CONAE 2014 Disciplina O 27 CE 2017 29 

Currículo é espaço de poder (...) o currículo 

reproduz culturalmente as estruturas sociais 

(...) o currículo transmite a ideologia 

SILVA, T. T. Documentos de 

identidade: uma introdução às 

teorias do currículo. 

Disciplina O 28 CE 2017 30 

http://www.vitoria.es.gov.br/
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dominante (...) currículo é uma construção 

social (...) o currículo é uma invenção como 

qualquer outra: o Estado, a nação, a 

religião, futebol... Ele é resultado do 

processo histórico (...) o currículo na escola 

deve ser compreendido, segundo as teorias 

críticas, em seus aspectos estruturais e 

relacionais, ou seja, em sua relação com as 

estruturas econômicas  e sociais. 

Professor, aquele ser que seduz, que 

encanta pelo conhecimento. (...) 

(...) professor sacerdote, aquele que 

professava uma fé. (...) professor aquele que 

tinha o poder de interferir na mobilidade 

social era capaz  de possibilitar ascensão 

aos que se dispunham de dedicar-se ao 

trabalho acadêmico (...) professor retratado 

de forma caricaturada (...) professores não 

conseguem cumprir seu papel social. 

http://33reunião.anped.org.br 

(2017) 

Ritual O 31 CE 2017 33 

(...) a formação em nível superior aos 

profissionais da educação básica, em cursos 

de licenciatura na área em que atuam. 

 

Lei do PNE – Lei n. 13005 de 

25/6/2014 

 

CF/88 

Ritual O 32 CE 2017 33 

Do ponto de vista formal, atualmente todos 

os alunos podem visar à excelência,  na 

medida em que todos podem, em princípio, 

entrar nas áreas de maior prestígio, desde 

que autorizados por seus resultados 

escolares. A escola é gratuita, os exames 

são objetivos  e todos podem tentar a sorte. 

O quadro forma da igualdade de 

oportunidades e do mérito, foi globalmente 

instalado em grande número de países.  

DUBET, F. O que é uma escola 

justa. Cadernos de pesquisa 

 

Disciplina O 33 CR 2017 34 

Considerando-se o contexto meritocrático 

exposto pelos autores, estimulado pela 

ampla utilização das avaliações externas 

como instrumento de quantificação da 

qualidade da educação, cabe ao professor no 

exercício da profissão, propor alternativas 

que visem garantir a igualdade de 

oportunidades, para todos os alunos” 

 

Elaborador Disciplina O 33 CE 2017 34 

Sendo a escola uma instituição pública e as 

avaliações externas padronizadas, cabe ao 

professor preparar seus estudantes para que 

alcancem bom desempenho nos exames e 

obtenham os melhores índices possíveis a fim 

de conseguir acesso às áreas de maior 

prestígio. 

 

 

Elaborador Disciplina O 33 CE 2017 34 

Participar de ações colaborativas na escola 

a partir de um planejamento coletivo em que 

se utilizem os índices obtidos em avaliações 

externas como mais um elemento de análise 

da realidade escolar, sem desconsiderar a 

realidade de cada aluno, é uma prática que 

contribui para a formação não só do 

estudante, mas também do profissional. 

Elaborador Disciplina O 33 CE 2017 34 

Elaborada pela autora 

O mapeamento dos 80 itens das duas provas de 2014 e de 2017 gerou 40 excertos 

distribuídos conforme os procedimentos de limitação discursiva. Dos 40 excertos foram 

selecionados 29 excertos para análise, os quais eram identificados por cores diferentes à 

medida que eram utilizados. Durante a classificação, pode-se perceber que entre os 

excertos havia assuntos diversos, mas temas semelhantes, desse modo houve a 

possibilidade de não se fixar nos assuntos tratados nas questões, mas poder analisar a 
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partir dos 29 eixos selecionados. Agora era possível analisar e pensar sobre eles sem a 

necessidade de vinculá-los ao assunto da prova.  Ao final da organização e com esse 

processo teórico-metodológico visualizamos os eixos de análise:   

1. políticas públicas que priorizam modernidade e competitividade  

2. uso de redes sociais pelas empresas para seleção de funcionários 

3. cartilha de condutas em redes sociais  

4. jornada semanal de trabalho das mulheres em relação a dos homens  

5. políticas públicas referentes aos transportes urbanos  

6. tempo gasto do trabalhador no deslocamento casa-trabalho  

7. novas tecnologias às atividades industriais e agrícolas  

8. conceito de comunidade escolar e de movimentos sociais em relação à cidadania  

9. compreensão dos dispositivos legais, como implementação de política articulada 

à melhoria da qualidade da educação pública  

10. qualidade da aprendizagem  

11. formação de qualidade aos docentes 

12. equipe da escola estar em condições ao atendimento de aluno com surdez 

13. silêncio de pais e funcionários nos conselhos de escola  

14. novo perfil do professor: não se vê mais como um transmissor ou principal fonte 

de conhecimento; professor aprende com o aluno  

15. TICS trazem mudanças positivas à educação 

16. princípios da empresa frente à gestão democrática  

17. PNE como mecanismo de monitoramento e avaliação   

18. produção mais empresarial com maior visibilidade publicitária  

19. políticas de empreendedorismo como forma de geração de emprego  

20. pedagogo gerente  

21. projetos de trabalho vinculados à perspectiva do conhecimento globalizado 

aplicados na aprendizagem 

22. escola com a função de preparar para o mercado   

23. políticas educacionais orientadas pela lógica do mercado e da competição  

24. currículo como espaço de poder, como transmissor de ideologia dominante  

25. professor que seduz, que encanta pelo conhecimento   

26. professor sacerdote  

27. professores não conseguem cumprir seu papel social  
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28. avaliações externas formais: todos os alunos podem visar à excelência, todos 

podem entrar nas áreas de maior prestígio, desde que autorizados por seus 

resultados escolares 

29. escola gratuita e com exames objetivos, por isso todos podem tentar a sorte  

Dos 29 eixos gerados pelos procedimentos discursivos, três eram mais recorrentes, 

entendendo-os como os mais pertinentes para o momento, deixando os demais para 

posteriores desdobramentos: 

Eixo 1. Competitividade, com 08 temas; 

Eixo 2. Tecnologias da informação e comunicação (TICs), com 05 itens;  

Eixo 3. Empreendedor de si, com 06 itens,  

A partir desses três eixos, construímos 15 (quinze) corpus de análise que 

possibilitaram examinar o perfil profissional e educação desejado, de forma mais ampla, 

como ponto de apoio de uma rede de redes discursivas.  

Cabe ressaltar que esses procedimentos tiveram a função de controlar, selecionar, 

organizar e redistribuir, tanto do que seria dito, quanto daqueles que teriam acesso à 

discursividade. Desse modo, o olhar lançado sobre os textos não teve foco na intenção 

dos seus autores (redatores dos sites; pedagogos; administradores, jornalistas etc.), nem 

foi feito qualquer exercício de recepção dos textos selecionados junto aos leitores.  

Operacionalizou-se como análise, o campo dos discursos que circularam pelos cadernos 

de provas do Enade ao produzirem sujeitos neoliberais.  

6.6 Especificidades do Poder e do Discurso nos textos das Provas   

Eixo 1. Competitividade 

Legenda  

O = Questão Objetiva 

D =  Questão Dissertativa 

CE = Conhecimento Específico 

FG = Formação Geral 

14 = Ano de 2014 

17 = Ano de 2017 
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  O 09 CE – 2014  

Lei 12796/2013 altera a LDB 9394/96 

 

Excerto 

(...) ações, no interior da escola, que levem os profissionais à compreensão mais 

aprofundada do teor desses dispositivos legais, de modo que a implementação dessa 

política esteja articulada à melhoria da qualidade da educação pública. 

É dever dos pais efetivar na escola, a matrícula da criança com 4 anos de idade, cabendo 

à escola realizar o acompanhamento e o registro do desenvolvimento das crianças”.  

 

Sujeito que se adapta às normas de desempenho, pela autovigilância e que levam 

à competição com os outros profissionais. Um discurso coercitivo que une o interesse 

pessoal com o dever, usa-se a tecnologia do controle dos agentes públicos pela população 

em geral. O Estado aparece como aparelho burocrático ordenado pelo controle das ações 

públicas com interesse público e as normas legais, onde o sujeito tem de adaptar-se às 

normas de desempenho, pela autovigilância.  

D 1 FG – 2014  

Desenvolvimento sustentável 
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Excerto 

(...) consolidação de política pública de incremento ao uso de bicicleta na cidade 

assegurando o desenvolvimento sustentável 

Os sujeitos interiorizam normas de desempenho, são conduzidos a fazer escolhas 

que serão proveitosas a todos e a cada um. Observa-se o discurso das tecnologias de 

poder, o dogma da eficácia e não mais perda de tempo, de energia e de dinheiro. A ONU 

define os componentes que asseguram o desenvolvimento sustentável e que não vão 

comprometer a qualidade de vida das futuras gerações.  

O2 FG – 2014 

Conceito de empresa 

 

Excerto 

“(...) Cada vez mais, é necessário combinar as políticas públicas que priorizam 

modernidade e competitividade com o esforço de incorporação dos setores atrasados, 

mais intensivos de mão de obra (...)”  

Observa-se a tendência das técnicas da gestão típicas da lógica empresarial, 

justificadas pelas transformações da globalização. Acrescenta-se ainda, o estímulo ao 

bom desempenho do indivíduo, usando um discurso disciplinador da concorrência 

fundamentada na competitividade transforma-se o sujeito em um competidor.  
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O 06 FG – 2014 

Jornada semanal  de trabalho das mulheres  em relação a dos  homens 

 

 

 

Excertos:  

a) “Mulheres frequentam mais os bancos escolares, dividem seu tempo entre 

trabalho e os cuidados com a casa, geram renda familiar, porém continuam 

ganhando menos e trabalhando mais que os homens”. 

 

A comparação das mulheres com os homens em relação ao salário, apresenta-se 

como uma situação injusta, pois às mulheres incide um esforço maior, já que elas 

estudam, trabalham e são responsáveis  pelos cuidados domésticos. Observa-se a noção 

de concorrência no mercado,  que exige das mulheres mais empenho se for concorrer com 

um homem a uma vaga no mercado de trabalho.   

b) “Políticas implementadas pelas empresas a fim de facilitar a vida das 

funcionárias que têm criança pequena em casa, acordos e horários flexíveis, 

programas de auxílio-creche, auxílio-babá, auxílio amamentação, como 

benefícios”. 

 

Estímulo ao bom desempenho, a empresa adota políticas que incentivam o 

desenvolvimento pessoal do indivíduo, tornando-o um sujeito ativo com vontade de 

realização pessoal, uma maneira típica de governar a si mesmo de acordo com os valores 
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e princípios da empresa. Os direitos do indivíduo são vistos como se fossem uma 

conquista da empresa, ou seja um prêmio ofertado pela empregador.  Nessa lógica 

neoliberal o sujeito não se contenta com o mundo do direito, mas dá prioridade ao mundo 

social com a valorização das trocas. A empresa aparenta ser benevolente e compreensiva 

pelas dificuldades do trabalhador, como forma de seduzi-lo ao bom desempenho.  

Aumenta o comprometimento do trabalhador com o trabalho. 

O 29 CE – 2014 

 Novo perfil do professor 

 
 

Excerto 

“(...) ele não vê mais  o professor como um transmissor ou principal fonte de 

conhecimento;  (...) exige um novo perfil de professor; (...) ele aprende com o aluno”.  

 

Observa-se o discurso da concorrência, quando estimula o sujeito ao bom 

desempenho, uma tecnologia do poder, típica da lógica neoliberal,  reduz a autonomia do 

professor, que  tem de se adaptar às novas normas de desempenho de qualidade da escola. 

Quase sempre aparece a expressão da inovação, do novo,  o professor tem de se adaptar 

ao “novo”. No discurso da concorrência observa-se uma lógica da escola como uma 

empresa, onde  os alunos comportam-se como os compradores de serviços e se for preciso 

desmoraliza-se  a profissão docente. 
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O 07 FG – 2017 

Produção artesanal substituída por produção industrial 

 

 

Excerto 

“Atualmente, o trabalho foi profissionalizado e a concorrência para atender ao mercado 

ficou mais acirrada, a produção que se desenvolve no galpão ganhou um ritmo mais 

empresarial com maior visibilidade publicitária, enquanto as paneleiras de fundo de 

quintal se queixam de ficarem ofuscadas comercialmente depois que o galpão ganhou 

notoriedade.  

 O autor problematiza uma situação de produção artesanal que se transforma em 

produção industrial, representa o discurso da lógica do cálculo individual, cálculo custo 

benefício. O governo empresarial estimula o sujeito à lógica da eficácia, aumentam os 

esforços para obtenção de lucros mais significativos a fim de garantir menores gastos.    O 

que protege o consumidor da exploração de um comerciante é a existência de outro 

comerciante, de quem ele pode comprar e cujo único desejo é o de vender.  

D 4 CE – 2017 

Pedagogo gerente 

 

 

Excerto 

“Nos espaços considerados não escolares, o pedagogo gerencia muito mais do que 

aprendizagens sua atuação exige inúmeros conhecimentos teóricos e outras habilidades 

para planejar e construir a dinâmica de suas relações e práticas”. 

 

Uso do termo “gerenciar” próprio do vocabulário econômico, do mercado 

empresarial é transferido para outras áreas, nesse caso a pedagogia. Os novos paradigmas 

da competitividade são utilizados como estratégias que englobam tanto o mercado de 

trabalho, como a educação e a formação docente.  
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O 27 CE – 2017 

A escola vai preparar para o mercado 

 

 

Excertos 

a) “-Nossa escola vai preparar vocês para o mercado! 

              -Dinho? Então a gente vai se esforçar tanto, pra depois ser consumido?” 

 

c) Desde os anos 1980, as transformações econômicas e políticas no cenário 

internacional e no Brasil, decorrentes da reestruturação produtiva, da 

mundialização do capital e da revolução tecnológica, implicaram processos de 

regulação que acarretaram mudanças nas políticas educacionais, que passaram 

a orientar-se, cada vez mais, pela lógica do mercado e da competição”. 

 

Políticas educacionais passam a orientar-se pela lógica do mercado e da 

competição. Confirma-se o discurso da gestão empresarial que se inspira na lógica da 

concorrência e métodos da empresa privada com práticas da terceirização, regulação, 

descentralização em nome de adaptar o Estado à realidade do mercado   alegando que as 

mudanças vieram a partir da   globalização. A técnica e a tática da nova gestão pública 

encobrem que o essencial era introduzir as disciplinas e as categorias do setor privado; 

intensificar o controle político em todo setor público; reduzir o orçamento; reduzir o 

maior número de funcionários públicos; reduzir a autonomia profissional de algumas 

profissões: professores, psicólogos, médicos etc., e enfraquecer os sindicatos do setor 

público.  
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O 33 CE – 2017 

Avaliação externa 

 
Excertos 

a) Considerando-se o contexto meritocrático exposto pelos autores, estimulado 

pela ampla utilização das avaliações externas como instrumento de 

quantificação da qualidade da educação, cabe ao professor no exercício da 

profissão, propor alternativas que visem garantir a igualdade de 

oportunidades, para todos os alunos. 

 

b) A escola é gratuita, os exames são objetivos  e todos podem tentar a sorte. O 

quadro forma da igualdade de oportunidades e do mérito, foi globalmente 

instalado em grande número de países. 

 

c) Sendo a escola uma instituição pública e as avaliações externas 

padronizadas, cabe ao professor preparar seus estudantes para que alcancem 

bom desempenho nos exames e obtenham os melhores índices possíveis a fim 

de conseguir acesso às áreas de maior prestígio. 

 

d) Participar de ações colaborativas na escola a partir de um planejamento 

coletivo em que se utilizem os índices obtidos em avaliações externas como 

mais um elemento de análise da realidade escolar, sem desconsiderar a 

realidade de cada aluno, é uma prática que contribui para a formação não só 

do estudante, mas também do profissional. 

 

Assim como na empresa, a escola é um lugar de realização pessoal, um lugar de 

competição. Nesta lógica neoliberal o professor tem o papel do gerente na empresa, 

aquele que impõe as novas normas de conduta: da busca da excelência, da busca da falha 

zero. A nova governamentalidade transfere para o professor a responsabilidade de formar 

o indivíduo da empresa de si mesmo. O indivíduo interioriza a imagem de ser o mais 

eficaz possível. O professor, também  torna-se um sujeito neoliberal, mas também  
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empreendedor de si mesmo, na medida em que ele promove o sucesso dos alunos e  

adapta-se à lógica competitiva do mercado se o aluno conseguir acesso às áreas de maior 

prestígio.  Desse modo, os índices da avaliação externa contribuem tanto para a formação 

não só do estudante mas também do profissional que o mercado espera.   

 

Eixo 2. Tecnologias da informação e comunicação 

Legenda  

O = Questão Objetiva 

D =  Questão Dissertativa 

CE = Conhecimento Específico 

FG = Formação Geral 

14 = Ano de 2014 

17 = Ano de 2017 

 

O 01 – FG – 2014 

Músicos em espaços alternativos a partir das tecnologias 

 
 

Excerto 

As novas tecnologias possibilitam que artistas sejam independentes, montem seus 

próprios ambientes de produção e disponibilizam seus trabalhos de forma simples, para 

grande número de pessoas.  

 

Empresa de si mesmo. É um trabalho que se faz sobre si mesmo e a serviço dos 

outros.  A lógica neoliberal institui a ideia de que o mundo tecnológico impõe novos 

modos de trabalho, mas é visto como uma forma de mudar o modo social e o modo de 

trabalho do indivíduo. Não visa a corrigir os fracassos do mercado em função dos 

objetivos políticos considerados desejáveis ao bem-estar da população. Mas visa, em 

primeiro lugar a criar situação de concorrência que  “supostamente” privilegia os mais 

aptos e os mais fortes e a adaptar os indivíduos à competição considerada como a fonte 

de todos os benefícios.  
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O 04 FG – 2014 

Uso de redes sociais pelas empresas para seleção de funcionários 

 

 

Excerto 

(...) Algumas empresas e instituições, já adotaram cartilhas de condutas em redes sociais. 

Empresas e instituições estão atentas aos comportamentos de seus funcionários em 

websites de redes sociais. 

Empreendedor de si mesmo. Discurso da empresa de si mesmo, da 

empregabilidade. O poder se transforma num conjunto de propostas performativas, o 

indivíduo não se vê mais como trabalhador, mas como uma empresa, que vende seu 

serviço em um mercado.  O discurso da empresa tem potencial de unir os diferentes 

regimes da existência no âmbito social e individual. Na prática, numa situação de 

concorrência as administrações públicas nunca se mostram tão eficazes quanto as 

sociedades privadas numa indústria competitiva. Algumas condutas desinteressadas de 

trabalhadores levam aos meios de controlá-los e guiá-los. “Quanto mais somos vigiados, 

melhor nos comportamos”. Essa vigilância  se tornou o meio difuso dos empregadores. 

Práticas de gestão privada baseada na eficiência. 
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O 08 CE – 2014 

Transformações a partir da industrialização 

 

 

Excerto  

(...) Tanto o espaço urbano quanto o rural sofreram transformações decorrentes da 

aplicação de novas tecnologias às atividades industriais e agrícolas. 

 

Sujeito que precisa se adaptar aos novos critérios de desempenho de qualidade, 

interiorizar novos modos de agir. Adaptação contínua às variações do mercado.  Discurso 

da eficácia aumentam os esforços e reduzem gastos inúteis. A imposição de normas de 

conduta expressas pela lógica empresarial, fabrica homens úteis e dóceis para o trabalho. 

Para os neoliberais a superioridade está no efeito disciplinador da concorrência 

como estímulo ao “bom desempenho”. O princípio da “terceirização” para o setor 

privado, serviços públicos inteiros; segmentos de atividades;  parcerias público-privadas; 

subcontratações entre administrações públicas e empresas. Relações contratuais entre 

empresas e  agências públicas.  
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O 23 CE – 2014 

Conselho de escola e colegiado 

 

 

 

Excerto 

Muitos pais e funcionários de escolas são membros do conselho e dos colegiados, mas,  

usualmente, exercitam o pacto do silêncio (...). 

 

Sujeitos (profissionais da escola) são vistos com desconfiança, vistos como 

oportunistas em busca de interesse pessoal sem interesse coletivo. Como na empresa, os 

cidadãos (pais)  são chamados  a fazer julgamento baseado na relação custo benefício. 

Não são chamados a julgar políticas e instituições do ponto de vista do interesse da 

comunidade, mas somente em função de seu interesse pessoal.  

Eixo 3. Empreendedor  de si mesmo 

Legenda  

O = Questão Objetiva 
D =  Questão Dissertativa 

CE = Conhecimento Específico 

FG = Formação Geral 

14 = Ano de 2014 

17 = Ano de 2017 
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O 10 CE – 2014 

 Formação docente de qualidade 

 

Excerto 

(...) À organização escolar cabe elevar a qualidade dessa aprendizagem. Diante disso o 

docente deve atuar para atingir esse objetivo, o que exige cada vez mais, formação de 

qualidade (...);  

(...) No processo de formação docente devem ser desenvolvidas competências e 

habilidades relacionadas (...);  

(...) O preparo profissional docente  requer apropriação  e mobilização de 

conhecimentos.  

 

Sujeito empreendedor de si mesmo. Discurso da norma da eficácia. Governo 

empresarial deve formar um ser cuja subjetividade deve estar envolvido em uma atividade 

que exige que ele cumpra. O docente torna-se um “colaborador” da empresa ao  

interiorizar as normas de desempenho da qualidade.   

O 08 - FG – 2017 

Desenvolvimento sustentável 
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Excerto 

Os países devem incentivar políticas de desenvolvimento do empreendedorismo e de 

atividades produtivas com geração de emprego que garantam a dignidade da pessoa 

humana. 

Apresenta-se o sujeito empreendedor. Observa-se o discurso da empresa de si 

mesmo.  O poder se transforma num conjunto de propostas performativas aos 

assalariados: o indivíduo não deve mais se ver como trabalhador, mas como uma empresa 

que vende seu serviço em um mercado. Empresa de si mesmo representa a integração da 

vida pessoal do indivíduo com a vida profissional. Toda atividade do indivíduo; gestão 

do lar, da família, aquisição de competências, desenvolver redes de contatos, tudo é 

pensado como empresarial.  

O neoliberalismo não visa a corrigir os fracassos do mercado em função dos 

objetivos políticos considerados desejáveis ao bem-estar da população. Mas visa, em 

primeiro lugar a criar situação de concorrência que supostamente privilegiam os mais 

aptos e os mais fortes e a adaptar os indivíduos à competição considerada como a fonte 

de todos os benefícios.  

No decorrer desta pesquisa entendemos que as provas do Enade representam um 

dos locais em que os poderes e os discursos operam, incidem, influenciam e na medida 

em que deixam seus rastros, observamos as práticas acionadas na produção de verdades 

de uma sociedade neoliberal. É dessa forma que os dispositivos de controle e de vigilância 

são exercidos sobre os indivíduos e, quando se deparam com esses discursos ditos como 

verdades, eles se apropriam e interiorizam essas “pseudo” verdades tornando-as como 

práticas ideais para se atingir o sucesso profissional ou uma vida de felicidade.  

Alguns discursos agem sobre o fazer do estudante, do professor ou do profissional 

da educação, geralmente voltadas para os fins imediatos do seu trabalho; outros incidem 

sobre a alma por meio de técnicas direcionadas ao eu do próprio indivíduo; e algumas 

daquelas verdades recaem sobre a sua vida social, tornando as relações como se fossem 

diferenciais competitivos. Forma-se, assim, uma rede discursiva na qual o perfil 

profissional desejado constitui um dos seus pontos de apoio. Com tal entendimento, 

verificam-se os procedimentos internos de limitação para vê-los como ferramentas do 

discurso que conjuram os acontecimentos a fim de manter certa regularidade nas suas 

estratégias.  
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CAPÍTULO 7 

PERCEPÇÕES E EXPECTATIVAS DOS SUJEITOS DE PESQUISA SOBRE O 

ENADE  

  Após análise do conteúdo das provas na perspectiva de Bardin e análise do 

discurso dos textos das provas na perspectiva de Foucault, partimos para o terceiro 

procedimento metodológico; conhecer quais as percepções dos sujeitos de pesquisa sobre 

a prova do Enade enquanto política pública de avaliação de estudantes em IES e os 

desdobramentos que essas provas levam à formação dos sujeitos. O capítulo tem por 

objetivo apresentar os resultados da coleta de dados dos questionários aplicados aos 

estudantes egressos do curso de pedagogia e aos profissionais das IES. Apresentam-se 

também, as observações registradas dos participantes de um debate sobre avaliação em 

IES em um WEBINAR, promovido pela SEMESP19.  

7.1  Procedimentos e instrumentos da pesquisa 

 Para conhecer o que estudantes egressos e professores das IES pensam sobre a 

prova do Enade: o tipo de questões; a importância dessa avaliação para a vida profissional 

de cada um, entre outros questionamentos utilizamos o procedimento do questionário. 

Além disso, tivemos a chance de participar de um webinar- virtual sobre Avaliação em 

instituições de ensino superior promovido pelo SEMESP - Sindicato das Entidades 

Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo, realizado 

em fevereiro de 2021, com a participação de representantes do CNE - Conselho Nacional 

de Educação; do DAES do INEP, momento em que se pode ouvir  e conhecer o que essas 

pessoas envolvidas  e mais próximas do MEC pensam sobre o Enade enquanto política 

pública de avaliação em IES.  

7.1.1 O questionário da pesquisa 

A opção pelo questionário teve por objetivo a aproximação da realidade 

pesquisada de forma objetiva e generalizada ao conjunto dos envolvidos, estudantes 

egressos e professores de IES, com a prova do Enade. De maneira geral o questionário é 

uma técnica que serve para coletar informações, e, se for utilizado de forma correta é um 

 
19

 SEMESP - Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo . 

Congrega um grupo de mantenedoras do Brasil e tem como objetivos prestar serviços de excelência e orientação especializada aos 

seus associados, oferecer soluções para o desenvolvimento da educação acadêmica do país, e preservar, proteger e defender o 

segmento privado do ensino superior brasileiro. Atualmente com abrangência nacional, o SEMESP consolidou uma trajetória marcada 

por significativas realizações que contribuíram para que São Paulo se tornasse o maior centro de educação superior particular  da 

América Latina. Presidido pelo Prof. Hermes Ferreira Figueiredo, o SEMESP reúne mantenedoras no Estado de São Paulo e no Brasil, 

responsáveis por estabelecimentos de ensino superior, entre Centros de Educação Tecnológica, Centros Universitários, Faculdades e 

Universidades. Disponível em: https://www.semesp.org.br/quem-somos Acesso em: 14/04/2021. 

 

https://www.semesp.org.br/
https://www.semesp.org.br/quem-somos
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instrumento poderoso para a obtenção de dados, garantindo o anonimato, sendo de fácil 

manejo na padronização de dados. Durante sua elaboração houve a preocupação de 

transportar os objetivos da investigação em perguntas claras que estimulassem respostas 

mais próximas da realidade.  

A partir dos resultados obtidos foi possível construir dados sobre o tema da 

pesquisa ao buscar saber a quem o BNI/INEP atende na elaboração das provas e assim, 

pode-se extrair atitudes e respostas dos participantes do grupo, sentimentos, opiniões e 

reações que se constituíram em um novo conhecimento. Acredita-se que dessa forma, 

estes procedimentos se complementaram entre si, pois permitiu maior aproximação com 

a realidade pesquisada.  

A opção pelo questionário possibilitou um alcance maior do número de 

entrevistados, por consequência, maior representatividade das respostas às questões que 

nortearam o estudo, num espaço de tempo mais curto. Embora tenha sido muito difícil 

localizar os egressos dos cursos, uma vez que não se encontravam mais vinculados a uma 

IES. Outro ponto importante a ser considerado na aplicação do questionário é de a 

pesquisadora não estar presente no momento do preenchimento pelo investigado dando-

lhes maior liberdade para expressar-se.  

A construção do questionário bem como a sua validação e forma de aplicação 

seguiram os critérios da pesquisa científica para área de ciências humanas. A aplicação 

do questionário com perguntas abertas e fechadas teve por objetivo traçar o perfil dos 

sujeitos de pesquisa, buscando conhecer dados relativos à vida acadêmica, profissional e 

sobre o tema em debate: avaliação em IES e provas do Enade. 

A coleta de dados por meio de questionário foi realizada em dois momentos 

distintos: 1º) questionário aplicado aos professores, coordenadores ou profissionais de 

IES participantes do Enade; 2º) questionário para os estudantes egressos dos cursos de 

pedagogia participantes de Enade.  

Foram feitos dois tipos de questionários: um para professores das IES, outro para 

estudantes egressos, enviados por meio virtual, ou seja, para o email de cada membro 

selecionado. Utilizou-se o modelo de questionário do Google Forms. Depois de enviados, 

aguardavam-se as respostas e preenchimento do questionário pelo Google Drive. Os 

dados foram subdivididos em dois grupos descritos a seguir: 

7.2 Enade na perspectiva dos PROFESSORES  

Para a formação do corpus a ser pesquisado, iniciamos com a busca no site do 

MEC das listagens dos resultados do Enade de 2014 e de 2017com o nome das IES e suas 
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respectivas notas. Da lista geral retiramos apenas as IES com curso de pedagogia 

avaliados em cada um dos anos de 2014 e de 2017.  Fizemos um recorte retirando as IES 

com notas 4 e 5, em seguida uma lista com as IES com notas 1 e 2. Dessa lista final e pela 

navegação nos sites das IES tentava-se localizar o curso de pedagogia daquela instituição. 

Localizado o curso de pedagogia, fazíamos busca pelo endereço eletrônico do 

coordenador do curso ou de professores, quando esses, ali estavam disponíveis. Dessa 

busca, foram enviados 170 questionários por email, onde a pesquisadora fez a sua 

apresentação, esclarecendo   o objetivo da pesquisa enviando o link do questionário. Dos 

emails enviados foram recebidos 23 questionários respondidos, alguns devolveram 

justificando não serem do curso; outros alegavam estar em férias, e alguns diziam não ter 

condições de responder. Entre os questionários devolvidos pode-se identificar pelo uso 

do email institucional, a presença de algumas IES participantes, como: MACKENZIE; 

UFSCAR; UNESP;  ULBRA de Canoas; PUC – RS; UNIVAP; FEITUVERAVA; UESB; 

UNIRG;UFG, entre outras que utilizaram email pessoal e não se pode identificar a IES 

que pertencem. 

Tabela n. 9  Relatórios Finais do INEP  

 Total 

Cursos 

Cursos 

Pedagogia 

Nota 4 e 5 Nota  1 e 2 Nota 

3 

emails 

enviados 

2014 8960 1127 301 275 47 170 

2017 10571 1213 326 363 524 80 

Elaborada pela autora 

Da navegação pelos sites das IES selecionadas é interessante apontar alguns 

aspectos interessantes: 1) em todos os sites das IES aparece a nota do Enade, mas quando 

essa é alta, 5 ou 4 pode-se  confirmar a ideia de que a nota do curso do Enade é utilizada 

como marketing da instituição; 2) outra situação encontrada foi de que alguns cursos são 

divulgados com as notas 5 ou 4, mas quando se compara com o Relatório do INEP/MEC, 

essas notas não conferem com o resultado oficial do MEC, ou seja a nota oficial do Enade 

é mais baixa do que aquela divulgada no site da IES; 3) pode-se perceber também, que 

em algumas regiões da Bahia, por exemplo,  a Universidade  do Estado da Bahia possui 

62 unidades em municípios diferentes, sendo 20 com a nota 3; 26 com a nota 2  e 16 com 

a nota 1, uma verdadeira empresa de “cursos” com a qualidade questionável se 

considerarmos a nota recebida pela avaliação do MEC e mesmo cursos com a nota 1 ou 

2 aparecem nos sites, como produtos  a serem comercializados. Nesse momento, foi 

possível rever e refletir sobre as minhas convicções e posicionamento sobre o Enade ter 

uma função de pouca utilidade, pois talvez existam ainda muitas universidades como a 
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do Estado da Bahia, por exemplo “vendendo” cursos e de pouca confiabilidade.  Desse 

modo, a avaliação do MEC mesmo que aquém do desejado,  faz a regulação das IES que 

tentam camuflar o barateamento de cursos de baixa qualidade.   

O questionário foi aberto contendo a identificação da pesquisadora, o objetivo e a 

problemática da pesquisa, seguidos pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

para a concordância ou não dos entrevistados. Na primeira parte do questionário, o 

objetivo foi saber qual o perfil do entrevistado: sua identidade, formação acadêmica, 

cargo que ocupa, atuação com formação de professores. Na segunda parte, o objetivo foi 

identificar quais as percepções dos entrevistados sobre o Enade enquanto política pública 

do MEC, implantado nas IES como mecanismo de avaliação dos cursos. Na terceira parte, 

as perguntas foram voltadas para as questões da prova, sobre seus os conteúdos, sobre a 

sua formatação, entre outras.  

As perguntas foram organizadas à medida da necessidade de conhecer o sujeito 

de pesquisa, suas experiências e expectativas quanto à prova do Enade. Dos 23 

entrevistados obtivemos os seguintes resultados: 

1ª Parte: perfil do professor de IES (questão 3 a questão 6) 

Questão 3. Nome. Demos preferência por preservar a identidade dos professores 

que participaram. 

Questão 4. Sexo. Foram dadas três opções: masculino, feminino e a terceira opção 

se preferiam ou  não responder. Observa-se um número mais elevado 69,6% para 

feminino; 30,4 % masculino; sem nenhum registro pela terceira opção. 

 

Questão 5. Idade. Um dado bem interessante foi notar que a maioria dos 

profissionais das IES selecionadas estão na faixa etária entre 41 e 60 anos ou seja, 91,3%, 

enquanto os mais jovens na faixa etária entre 31 e 40 anos são apenas 8,7%; não havendo 

nenhum profissional abaixo de 30 anos. Esses dados nos levam a compreensão de que nas 

instituições de ensino superior  a idade não é um fator excludente no mercado de trabalho, 
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como acontece em outras áreas, pelo contrário, a experiência profissional e pessoal são 

fatores positivos.  

 

Questão 6. Nacionalidade - Cidade/Estado. Os dados sobre a nacionalidade dos 

entrevistados aparecem bem diversificados,  embora prevaleça um público em maior 

quantidade do Estado de São Paulo.  

Quadro n. 14 Nacionalidade dos professores (questão 6) 

CIDADE ESTADO 

Catiguá SP 

Catalão GO 

Catalão  GO 

Esteio RS 

Florianópolis SC 

Franca SP 

Granja CE 

Guarujá SP 

Gurupi TO 

Jequié BA 

Ourinhos SP 

Porto Alegre RS 

Rio de Janeiro RJ 

Rio de Janeiro RJ 

São Carlos SP 

S. José do R. Preto SP 

São Paulo SP 

São Paulo SP 

São Paulo SP 

São Paulo SP 

Taguatinga Sula Brasília/DF 

Taubaté SP 

Uberlândia MG 
Elaborada pela autora 

Tabela n. 10 Nacionalidade os professores (questão 6) 

ESTADO QUANTIDADE % 

São Paulo 11 47,8% 

Goiás 02 8,6% 

Rio de Janeiro 02 8,6% 

Rio Grande do Sul 02 8,6% 

Bahia 01 4,3% 
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Brasília/DF 01 4,3% 

Ceará 01 4,3% 

Minas Gerais 01 4,3% 

Santa Catarina 01 4,3% 

Tocantins 01 4,3% 

Elaborada pela autora 

Questão 7. Vínculo com Instituição de Ensino Superior. Ao se interrogar sobre 

qual o tipo de IES que estaria com vínculo profissional no momento da pesquisa, 

obtivemos 43,5% dos profissionais com vínculo com IES privada, para 52,2% com 

vínculos em IES públicas distribuídos entre  federais e  estaduais, mas também existindo 

4,3%, responderam  ter outros vínculos.   

 

 

Questão 8. Formação dos entrevistados. Entre as respostas sobre a formação em 

cursos de graduação, obtivemos 07 (sete) respostas de pessoas   com graduação em 

pedagogia;  06 (seis) graduados em pedagogia com  outras graduações: pedagogia e 

ciências sociais; pedagogia com biologia; pedagogia com artes; pedagogia com 

matemática, física, e química; pedagogia com geografia; 02 (dois) com graduação em 

psicologia; e, outros cursos:  direito; filosofia; sociologia; ciências sociais; estatística; 

letras e linguísticas e mestrado em educação. Prevalecem as graduações em pedagogia, 

totalizando 56% dos que responderam o questionário, tais dados contribuíram dando mais 

créditos aos resultados para a análise, já que problematizam-se os aspectos das provas do 

Enade dos cursos de pedagogia.   

Tabela. 11 Formação/Graduação dos professores (questão 8) 

Graduação Quantidade % 

Pedagogia 07 30,4 

Pedagogia e outras 06 26% 

Psicologia 02 8,6% 

Administração 01 4,3% 

Bacharelado em Estatística 01 4,3% 
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Ciências Sociais 01 4,3% 

Direito 01 4,3% 

Filosofia 01 4,3% 

Letras e Linguística 01 4,3% 

Mestrado em Educação 01 4,3% 

Sociologia 01 4,3% 

Elaborada pela autora 

Questão 9. Pós-graduação. Sobre a formação em pós-graduação, encontramos 

65,2% dos entrevistados com stricto senso doutorado; 17,4% stricto senso mestrado; 13% 

com pós-doutorado e apenas 4,4% não têm pós-graduação. Considerando que 82,6% dos 

entrevistados têm pós-doutorado e doutorado stricto senso a  expectativa foi de se obter 

respostas bastante consistentes sobre  as provas do Enade, uma vez que a maioria tem um 

trajetória longa em IES. 

  

 
Questão 10. Tempo de trabalho com a formação de professores. O resultado 

dessa pergunta pode demonstrar que o perfil dos professores é de  profissionais com 

bastante experiência na área da educação: 73,9% têm mais de 20 anos atuando com 

formação de professores, enquanto 26,1% com mais de 10 anos.  

 

Questão 11. Sobre a área de atuação do professor, perguntou-se se estava na 

docência, na coordenação de cursos,  na supervisão pedagógica ou outra área. Das 

respostas obtivemos: 60,8% são docentes em cursos de graduação e pós-graduação; na 

coordenação de cursos são 39,1%; em outra área de atuação 1%. Essa representatividade 
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foi positiva quanto à contribuição que esse público pode trazer aos resultados já que essa 

era a nossa expectativa desde o início.    

 
 

2ª Parte:  Percepção do professor sobre o Enade (questão 12 até questão 18) 

Na segunda parte do questionário pode-se identificar quais as percepções dos 

entrevistados sobre o Enade enquanto política pública do MEC, implantado nas IES como 

mecanismo de avaliação dos cursos. 

Questão 12. Lembrança da nota do Enade. A pergunta feita era sobre lembrar-

se da nota que o curso recebeu a partir do Enade, dos 23 entrevistados,78,3% confirmaram 

lembrar-se da nota, enquanto 21,7% disseram não se lembrar da nota que o curso recebeu. 

Consideramos um dado positivo ao observar que existe  sim uma preocupação  dos 

professores  pela nota obtida no Enade.  

 

Questão 13. Sobre concordar ou não com a nota obtida entre os 23 professores, 

15 responderam “sim” e concordam com a nota que o curso obteve, mas, 06 não deram 

justificativas, enquanto 08 disseram que “não” concordam, e 2 não se lembravam da nota. 

Entre os 10 professores que aceitaram a nota obtida na prova do Enade, pode-se perceber 

que a prova tem boa aceitação entre eles, pois revela a qualidade do curso,  e,  a obtenção 

de nota 4 ou 5 traz certo alívio aos profissionais quando confirmam ser uma boa nota, 

pois associam o resultado obtido  ao trabalho realizado por eles. Na visão de Dardot e 

Laval (2016), muitas vezes os profissionais sofrem o processo de subjetivação da lógica 



210 

 

empresarial da competitividade nas práticas das avaliações externas.  Estão imersos na 

visão produtivista da escola e acreditam que uma avaliação externa pode sim contribuir 

com o sucesso de suas carreiras, com o sucesso dos estudantes ou de sua felicidade.  No 

entanto, nesse grupo pudemos observar uma concepção mais progressista sobre avaliação 

ao deixarem em suas respostas a compreensão de que a avaliação nos parâmetros exigidos 

pelo MEC das provas do Enade não é suficiente para qualificar ou não um curso. Traz 

certo conforto saber que existem resistências entre os professores, sobre o processo de 

avaliações externas nas IES. As justificativas dadas foram: 

Quadro n. 15 Concorda ou não com a nota do Enade (questão 13) 

SIM (10) NÃO (5) 

Tinha um grupo de alunos que não 

respondeu a todas as questões da prova 

Devido somente ser levado em consideração a nota da 

avaliação da prova 

Qualidade da formação dos alunos. Sei 

disso pela continuidade de contato com 

egressos, sucesso e captação dos mesmos 

no mercado de trabalho 

O ENADE é um exame que não leva em consideração os 

contextos, o currículo e as especificidades da região e da 

universidade. 

Foi a nota máxima Em parte. Nem sempre reflete o desempenho dos estudantes 

e a qualidade do curso. 

A nota foi 4,0 e trabalhamos muito para 

isso 

Os alunos combinaram deixar a prova em branco na 

universidade pública e a particular reduz a participação 
aos seus melhores alunos. Esclareço que possuo vínculo 

com duas universidades. 

Penso que ela reflete as condições que 

vivemos. Só acredito que depois da nota 

deva haver um trabalho de suporte e 

acompanhamento. Caso contrário, a nota 

só serve para hierarquizar os cursos 

A última avaliação (2017) foi realizada numa manhã após 

a festa de formatura dos alunos formandos. Muitos nem 

dormiram na noite anterior e foram direto para o local de 

aplicação da prova. Alguns alunos se comprometeram e se 

empenharam na avaliação. Outros, nem sequer tiveram o 

trabalho de ler a prova, esperando somente o horário 

mínimo para entregar a prova. Com isso, marcaram 

qualquer resposta e entregaram, comprometendo, assim, a 

avaliação do curso. Não penso que uma prova, durante um 

dia, sem saber as condições que os estudantes fizeram a 
prova, possa mensurar a qualidade de um curso. 

Foi uma nota boa  

Porque era e tem bom conceito  

Porque realmente retratou a qualidade 

dos alunos e do curso 

 

Nota 5  

Porque era e tem bom conceito  

Elaborado pela autora 

Questão 14. Saber se consideram o Enade uma prova com critérios justos para 

medir a qualidade do curso, obtivemos os seguinte resultado: 09 (nove) entrevistados 

disseram que “sim”, no entanto os depoimentos expressos por esse grupo parece não ter 

sido claro para esse grupo qual o significado das avaliações externas. Responderam que 

a avalição deve sim existir, mas apontam motivos desconexos. Por outro lado, no segundo  

grupo,  os que responderam  sobre os critérios não serem justos,  apontaram como 
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sugestões a serem levadas em conta nas avaliações: compromisso do estudante ao fazer a 

prova;  provas diferentes entre IES privada e IES públicas; critérios que diferenciem o 

grau de comprometimento da turma avaliada; avaliação que leve em consideração as 

condições ofertadas para cada curso; reformulação das questões, pois as atuais induzem 

a erros de interpretação; levar em conta  critérios de quantidade de matrículas; índice de 

evasão do curso, empregabilidade dos formandos, formação continuada dos professores, 

pesquisas desenvolvidas no curso, atividades de extensão desempenhadas no curso.  

Quadro n.16  Critérios justos ou não (questão 14) 

SIM (5) NÃO (11) 

É melhor do que nada Porque é um exame em larga escala, e não leva 

em consideração as especificidades 

Porque é importante conceituar Os critérios talvez não sejam justos por enxergar 

os cursos da mesma forma quando são ofertados 

em condições diferentes 

Creio que sim. De alguma maneira é preciso ter 
um parâmetro que compare diferentes cursos 

Porque não mede a qualidade do curso, mede a 
capacidade e o conhecimento dos alunos, os 

quais sabemos que nem todos se comprometem da 

mesma forma. Alguns fazem porque são 

obrigados 

Pois é amplo Não, pois seus critérios ficam limitados ao 

acadêmico 

Porque faz parte dos SINAES, que envolve: 

Avaliação externa, autoavaliação e avaliação dos 

estudantes 

Num país como o Brasil, não podemos pensar em 

igualar avaliações. E as instituições particulares 

continuam burlar os resultados. Se isso não 

ocorresse, como justificar tantos cursos "caças 

níqueis” funcionando. 

 Outras formas de avaliação qualitativa deveriam 

ser somadas ao ENADE 

 São vários motivos, aponto alguns, tem anos que 

a turma é ótima, outros turmas menos 
comprometidas, se no ano do ENADE for a 

segunda opção a nota não corresponde a 

qualidade do curso; outro motivo, é que apenas 

uma prova é muito pouco para avaliar o trabalho 

de uma equipe. 

 Porque considera todos os alunos do curso como 

iguais, independente da situação econômica e 

social dos estudantes; se são trabalhadores ou 

não, dentre outros 

 Considero a formulação das questões, na 

maioria, com viés subjetivo, induzindo ao erro de 

interpretação. O que evidencia certa fragilidade 

na formação, porém a ênfase que se busca no 

decorrer da formação do licenciando recai, 
fortemente, sobre o desenvolvimento de 

habilidades e competências que os credencie ao 

exercício da docência na sua área de formação 

 Acredito que não pois uma prova registra um 

registro momentâneo do conhecimento do aluno 

 Entendo que há outros critérios que poderiam ser 

avaliados, tal como quantitativo de entrada e 

saída, índice de evasão do curso, 
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empregabilidade dos formandos, formação 

continuada dos professores, pesquisas 

desenvolvidas no curso, atividades de extensão 

desempenhadas no curso. Esses seriam os 

critérios justos para mensurar a qualidade do 

curso 

Elaborada pela autora 

Questão 15. Se o resultado do Enade tem promovido mudanças na sua IES, 

o gráfico mostra que 43,5% concordam que o Enade tem promovido mudanças nas IES, 

39,1% disseram que não e 17,4% responderam “não saber”. 

 

Questão 16. Quais mudanças são observadas nas IES a partir da prova do 

Enade, foram assim distribuídas: 

 

Quadro n. 15.   Mudanças observadas a partir da prova do Enade (questão 16) 

 

Mudanças % 

Nas provas aplicadas pelos professores 52,2% 

Nas metodologias dos professores 21,7% 

No aumento do nível de conhecimento do curso 17,4% 

No aumento na matrícula de alunos novos 4,3% 

No comportamento dos alunos 4,3% 

Elaborada pela autora 

Questão 17. A quê ou a quem o Enade tem servido?  Foram registradas as 

respostas:  

● Às Instituições Educacionais 
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● A uma proposta de governo que não tem conhecimento da realidade de muitas 

instituições e principalmente dos alunos. 

● Servido como processo de avaliação dos alunos, mas que impactam as 

instituições de ensino superior privadas que ofertam cursos de graduação 

● Os interesses de um conglomerado de investidores de escolas particulares. 

● Não sei 

● Ao sistema educacional 

● Á Sociedade 

● Principalmente às grandes instituições privadas que conseguem inscrever 

apenas o bons alunos e utilizam o resultado para demonstrar uma qualidade 

que elas não têm. 

● Comunidade 

● Ao pais. Busca qualidade na educação e critérios comuns para comparar os 

cursos. Com a expansão do ensino privado e a disseminação de cursos EAD é 

preciso garantir uma qualidade mínima e critérios que possibilitem comprar 

os cursos. 

● Tem servido muito mais ao governo 

● Apenas para criar uma falso ranqueamento 

● Para propaganda e ranqueamento das Instituições privadas, pois não tenho 

visto mudanças nos cursos e nem nas políticas públicas, por conta dos 

resultados. 

● Para classificar os cursos de graduação 

● Tem servido para consolidar a hegemonia das universidades públicas e as 

privadas cujos estudantes têm maior poder aquisitivo e dedicam-se apenas 

aos estudos. 

● Sinceramente, para  o marketing institucional 

● De certa forma o Exame Enade contribui para o aperfeiçoamento dos 

processos pedagógicos referentes à metodologia dos professores e avaliação 

praticada. 

● Para regulação 

● Aos estudiosos de avaliação educacional. 

● A meu ver, para nada. 

● Tem servido para avaliar o rendimento dos concluintes dos cursos de 

graduação 

● Para o credenciamento automático do curso. 

● Acho que tem servido apenas para avaliar os cursos sem promover mudanças 

significativas. 

Quadro n.17  A quê ou a quem o Enade tem servido (questão 17) 

A quê ou a quem o Enade tem servido? Nº 

Mercado das IES 09 

IES privadas 03 

Investidores de IES privadas 01 

Ranking das IES privadas 02 

Marketing institucional 01 

Hegemonia das IES públicas 01 

IES 01 

Avaliar, classificar, regular  e credenciar  cursos e 

avaliar rendimento dos estudantes 

08 
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Avaliar rendimento dos estudantes/cursos 05 

Classificar cursos 01 

Regulação 01 

Credenciamento automático dos cursos 01 

Ao governo, à comunidade, à sociedade, ao sistema 

educacional, aos pais, aos pesquisadores 

07 

Governo 02 

Sociedade/ Comunidade 02 

Sistema educacional 01 

Pais 01 

Pesquisadores sobre avaliação 01 

Para nada, não sei 02 

Para nada 01 

Não sei 01 

Processo pedagógico e metodologias dos professores 01 

 Elaborada pela autora 

 Os professores manifestaram-se conscientes sobre a intencionalidade das 

avaliações externas, especificamente o Enade. A partir desses dados onde prevalece a 

resposta de que o Enade tem servido ao mercado, pode-se comprovar a hipótese da 

pesquisa de que a prova do Enade tem sido utilizada como mecanismo de poder, típica de 

uma governamentalidade neoliberal que promove a vigilância dos indivíduos por meio de  

provas e de exames, na medida em que atende à lógica empresarial do mercado das 

instituições privadas. Quanto maior o desempenho do indivíduo, mais ele tem a chance 

de obter sucesso profissional, bem como a satisfação dos seus desejos e de felicidade. 

Além disso, quando 8 respostas indicam que a avaliação tem servido para avaliar, 

classificar, regular  e credenciar  cursos e avaliar rendimento dos estudantes, mais uma 

vez comprova-se a concepção de Foucault de que as provas e exames são estratégias de 

poder para vigiar, regular e punir aqueles que não atendem às performances exigidas pelo 

mercado neoliberal.   Quanto ao item de que a avaliação tem servido aos pais, à sociedade 

e à comunidade confirma-se a expectativa do indivíduo em matricular-se em uma 

instituição que tenha um conceito 4 ou 5, transferindo ao Estado a responsabilidade de 

regular os cursos para que possa escolher a instituição mais qualificada, dando 

credibilidade e corroborando com o resultado que é publicado nas mídias. 

Lamentavelmente apenas uma resposta entende que o Enade poderia ser útil às mudanças  

do processo pedagógico e metodologias dos professores. Resumo dos entrevistas dos que 

responderam “sim” com o Enade, como política pública de avaliação: 
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Quadro n. 18 Enade deve ter continuidade como política pública de avaliação 

Enade - Avaliação deve ser revista (6) 

Mas deve ser revista 

Mas com outro modelo e avaliação 

Mas acho que deve ter outro tipo de avaliação complementar 

Pode continuar, mas precisa de muitos ajustes 

É um mecanismo de avaliação externa balizador do cenário nacional 

Mas com reformulações na perspectiva da avaliação emancipatória de Dias Sobrinho. 

Enade - Avaliação como acompanhamento e formação (5) 

Pois é uma forma de conferir o aprendizado dos  estudantes 

Necessidade de acompanhamento de qualidade da formação profissional 

Apesar de algumas assimetrias, a avaliação é pertinente como instrumento de acompanhamento. Agora, o 

país é muito assimétrico, então esse ou qualquer outro tipo de avaliação deve se pautar na atenção a isso 

Não se questiona a necessidade de uma avaliação externa que pode olhar para o todo e comparar se o 

mínimo necessário à formação de profissionais está sendo garantido. A sociedade necessita deste tipo de 
avaliação. 

É um mecanismo de avaliação externa balizador do cenário nacional 

Enade - Avaliação como política pública (3) 

A avaliação externa é eixo fundamental do SINAES e extremamente necessária 

Pode fomentar políticas públicas, se bem utilizada 

Devemos ter um sistema de avaliação. 

Enade - Avaliação para a sociedade (2) 

Um retorno para toda a comunidade 

A sociedade necessita deste tipo de avaliação. 

Elaborada pela autora 

Quadro n. 19  Enade não deve continuar 

NÃO (6) 

Porque não avalia a instituição e nem o curso, na minha opinião, e  sim fomenta uma corrida acelerada pelos 
rankings das universidades 

O Enade é um instrumento que serve para usos políticos e ideológicos. Atende aos interesses dos donos das 

escolas particulares 

Acho que tem sido uma política pública bastante inócua, sem resultados. 

Se continuar da mesma forma. 

Por querer impor modelo único de escolarização 

Acredito na auto avaliação, onde cada instituição através de critérios estabelecidos define a sua política de 

avaliação. 

Elaborada pela autora 

3ª Parte:  Percepção do professor sobre as questões da prova (questão 19 até 

questão 23) 

Questão 19. Se leu e analisou as questões do Enade. Entre os professores 65,2% 

leram e/ou analisaram as questões da prova do Enade, em contrapartida 21,7% não viram 

e 13% não tiveram acesso às provas.  
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Questão 20. Sobre a qualidade das questões enquanto parâmetro de avaliação 

do curso 

 

 

Questão 21. O formato de questões do tipo testes 
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Questão 22. O formato de questões do tipo dissertativas 

 

 

A qualidade das questões da prova, o formato do tipo teste e o formato do tipo de 

questões dissertativas foram consideradas regulares ou boas, com um número mínimo 

para “muito bom” ou para “ruim” e “muito ruim”.   

Questão 23. Se  as questões da prova de conhecimentos específicos  

contemplam o PPP – Projeto Político Pedagógico 
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Ao perguntar se a prova de conhecimentos específicos contempla o Projeto 

Pedagógico do curso, obtivemos o resultado: “muito bom” e “bom” com 9 pontos; 

seguido por “regular” com 8 pontos e para “ruim” e “muito ruim” foram 6 pontos. 

Concluindo-se que a prova é aceita pela maioria dos professores. 

Questão 24. Sobre saber se o modelo de prova é o melhor  para avaliar o 

estudante de graduação, nas respostas prevalece a opinião de que esse modelo de prova 

não é o melhor formato para avaliar o estudante de graduação, pois apontam problemas 

como: ocorre alteração do projeto pedagógico nas IES para atender à proposta do Enade; 

é uma prova conteudista; apenas alunos que  têm o hábito de leitura de jornais, de assistir 

noticiários ou que têm contato com cultura saem-se bem nas provas, portanto a prova é 

injusta com estudantes de regiões distantes e mais retiradas; é uma avaliação insuficiente 

com critérios ruins.  

 

Quadro n. 20 Modelo mais adequado de  prova (questão 24)  

 
NÃO (17) SIM (05) NÃO SEI (03) 

Especialmente um Curso de Pedagogia, 

que por si só, já tem uma proposta de 

trabalho e Projeto Pedagógico diferente 

do que é proposto no ENADE e, muitas 

vezes as instituições acabam se apegando 

ao que é proposto no ENADE e não no 

que efetivamente acreditam enquanto 

proposta de um curso de graduação. 

 

Não é o melhor modelo, mas é o que temos 
atualmente enquanto política 

 

Em termos, nos conhecimentos gerais, só 

vão bem alunos que tem o hábito de 

leitura de jornais, de assistir noticiários, 

que tem contato com cultura de maneira 

geral, coisa cada vez mais rara, 

Em face da grande quantidade de 

participantes 

 

Porque MEC tem controle da 

qualidade  

 

Se considerarmos que os alunos 

são apenas estudantes 

 

Dada a abrangência 
 

Consegue-se avaliar o nível de 

aprendizagem dos alunos. 

 

(...) mas é fundamental ter 

avaliações externas. 

Não sei responder 

 

Não tive acessos à 

prova 

 

Não sei se é o 

melhor... 
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principalmente nas cidades menores e 

mais distantes das capitais. 

 

Porque nem todos os cursos trabalham na 

linha da prova 

 

Por ser conteudista 

 

A melhor forma de avaliar o estudante de 
graduação é através do percurso 

desenvolvido no curso, como ele se 

desenvolveu, participou e aproveitou a 

graduação 

 

Exame, por exame ele já faz muitos ao 

longo do curso 

 

Não consigo afirmar ou negar 

completamente a questão. Penso que é a 

ausência de um instrumento é pior do que 
tê-lo. 

Não considero o melhor. Deve ser 

reformulado 

 

(...)  para os alunos trabalhadores, que 

não podem dedicar-se  exclusivamente ao 

estudo de teorias, não é o mais adequado 

As questões objetivas deveriam ser 

melhor elaboradas 

 

Eu já falei acima que a forma de 
avaliação teria que ser mais ampla, não 

somente com avaliação dos alunos 

 

Acredito que não, acho que uma prova 

para avaliar o conhecimento construído 

durante toda uma graduação é 

insuficiente. 

Elaborado pela autora 

 

Quadro n. 21 Propostas de mudanças da prova do Enade (questão 25) 

Sugestões e propostas dos professores para mudanças no Enade 

● Para os alunos proporia uma prova dissertativa com menos questões mas que envolvessem 

estudos de caso 

● Separar avaliação de IES e de cursos das avaliações dos alunos 

● Processo de avaliação contínuo. 

● Outros tipos de avaliação, como os projetos desenvolvidos pelo curso, envolvimento de 

alunos em projetos de pesquisa e extensão, participação em grupos de estudos. 

● Avaliação deveria ser feita ao longo de todo o curso e não apenas numa única prova no final 

do curso 

● Respeitar a diversidade regional 

● Cada instituição deveria determinar as suas políticas de avaliação.   

● Os instrumentos deveriam ser produzidos por sua CPA 

● Melhor uso de seus resultados para gerar políticas públicas 

● Avaliação ao longo do curso, com foco na teoria e na prática profissional adquirida por meio 

de estágios remunerados, que são a fonte de renda para os estudantes das classes 

trabalhadoras. 
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● Uma prova que na apresentação dos resultados também consiga evidenciar as assimetrias 

regionais. 

● Predominância de questões discursivas. 

● Avaliação presencial necessária 

● As questões deveriam estimular a articulação de conhecimentos obtidos nas diferentes 

disciplinas na perspectiva da aplicação de conceitos à realidade educacional. 

● Avaliação dos alunos, avaliação das produções dos professores, avaliação das pesquisas 

desenvolvidas no curso, avaliação das atividades de extensão desenvolvidas, 

encaminhamento dos estudantes a pós graduação. Coisas desse tipo seriam mais realísticas 

ao quadro vivenciado pela graduação. 

● Não sei se a realização de uma prova é a melhor forma de avaliar um curso. 

● Eliminaria a prova  

● Não proporia  prova  

● Não  mudaria (05) 

● Nada (03) 

● Nenhuma (01) 

● Não sei (04) 

Elaborado pela autora 

7.3 Percepção, do ESTUDANTE  sobre o Enade  

Para a formação do corpus da pesquisa, pensou-se em ouvir os estudantes egressos 

do curso de pedagogia que participaram de uma das provas do Enade, 2014 ou 2017 para 

conhecer o que eles pensam sobre a prova, assim como se houve algum tipo de 

interferência em seu percurso profissional.   

Para assegurar o êxito deste instrumento, foi aplicado um teste-piloto com 2 

estudantes egressos, visando à observação e reação dos respondentes, a compreensão das 

instruções e das perguntas, a necessidade de elaboração de novas perguntas ou retirada 

de outras, o tempo de coleta de dados, entre outros aspectos, para fazer ajustes necessários 

no questionário. Composto por 32 questões fechadas e duas abertas, as questões foram 

subdivididas em três blocos: 1) dados pessoais (seis questões); 2) formação e atuação 

profissional (11 questões); 3) sobre o Enade (dezessete questões), todas elaboradas em 

consonância com o problema de pesquisa.  

Após o envio, esperava-se que as respostas viessem rapidamente, o que não 

aconteceu. Apenas dois questionários foram prontamente respondidos.  

Em virtude da dificuldade encontrada, fizemos novos contatos para expandir a 

entrega dos questionários. Foi solicitada ajuda de quatro colegas coordenadores de curso 

de pedagogia de quatro universidades: UNIMES em Santos; UNAERP Guarujá e de 

Ribeirão Preto, Universidade São Judas (antiga UNIMONTE) e UNISANTOS. Foi dado 

um prazo de vinte dias para a coleta final dos questionários respondidos para submetê-los 
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à análise e categorização. Dos contatos estabelecidos recebemos 17 questionários 

respondidos. 

O questionário foi elaborado em três etapas, pois havia a necessidade de 

identificar o perfil do entrevistado; em seguida, conhecer sua formação e atuação 

profissional já inserido no mercado de trabalho;  por último, perguntas relacionadas à 

prova do Enade, conforme seguem os dados coletados:  

1º Bloco – Perfil e dados pessoais dos estudantes  

Questão 1. Sexo. Identificou-se a prevalência de estudantes egressos do sexo 

feminino   (82, 4%) em relação ao masculino (17,6%).   

 

Questão 2. Idade. O gráfico mostra a diversidade de idades, onde 64,7% possuem 

entre 40 e 60 anos, cabe lembrar que entre os participantes havia estudantes do programa 

PARFOR, que oferece curso de pedagogia a profissionais das redes públicas. Ficando os 

mais jovens com um índice menor (35,3%) 

 

Questão 3. Nacionalidade. Entre os participantes prevalece a nacionalidade 

brasileira, sendo 08 do município do Guarujá, 5 de Santos, 1 de São Paulo e 1 de Salvador.  
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Tabela n.12   Nacionalidade dos estudantes  (questão  3) 

Município/Estado Nº 

Guarujá/SP 08 

Santos/SP 05 

São Paulo/SP 01 

Salvador/BA 01 

Não responderam 02 

Total 17 

Elaborada pela autora 

Questão 4. Estado civil. Entre os participantes, a maioria identificou-se  casado 

(58,8%), seguido pelo grupo dos solteiros (23,5%), união estável  são 11,6% e divorciados 

são 6,1%.%. 

 

Questão 5. Dependentes. Conforme as respostas, 07 estudantes não têm 

dependentes. Dos que responderam ter dependentes: 04 têm dois dependentes; 02 tem um 

dependente; e 01 tem sete dependentes; 01 tem quatro e 01 tem três dependentes. 

Observou-se a tendência a ter menos filhos por família.   

Tabela n. 13 -   Número de dependentes (questão 5) 

Respostas Nº 

Não  07 

Sim c/02 04 

Sim c/ 01 02 

Sim c/ 07 01 

Sim c/ 04 01 

Sim c/03 01 
Elaborada pela autora 

Questão 6. Tipo de moradia. A maioria dos estudantes respondeu morar em casa 

(64,7%); entre os que moram em apartamento são 17,6%; casa em condomínio são 11,8%.  
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2º Bloco. Formação e atuação profissional do estudante  

Questão  7. Formação em curso de graduação. Dos 17 estudantes, 14 têm 

formação em pedagogia; os outros três se dividem em: 01 tem graduação em 

Administração; 01 graduado em Serviço social e 01 graduado em Letras. Os resultados 

com o predomínio de licenciados em pedagogia favoreceram os dados da pesquisa.  

Tabela n. 14 -   Formação/Graduação dos estudantes (questão 7) 

Curso Nº % 

Graduação em Pedagogia 10 60,8% 

Graduação em Pedagogia/Parfor 02 11,8% 

Graduação  Pedagogia c/licenciatura plena 01 5,9% 

Graduação em Pedagogia  c/ outras licenciaturas 01 5,9% 

Graduação em Administração 01 5,9% 

Graduação em Serviço social 01 5,9% 

Graduação em Letras 01 5,9% 

Total 17 100% 

Elaborada pela autora 

 

Questão 8. Ingresso no curso de graduação. Os resultados demonstraram que 

09 estudantes têm menos de 10 anos de formados enquanto 08 estão com mais de 10 anos 

de formados.  

Tabela 15.   Tempo de formação em graduação (questão 8) 

Ano da 

graduação  

Nº Tempo de 

Formação 

2015 01 06 anos 

2014 02 07 anos 

2013 01 08 anos 

2012 05 09 anos 

2010 01 11 anos 

2009 02 12 anos 

2008 02 13 anos 

2006 01 15 anos 

2005 01 16 anos 

1980 01 32 anos 
Elaborada pela autora 
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Questão 9. Se possui curso de pós-graduação. Tem lato sensu com 

especialização 76,5%, com mestrado 11,8% e 11,8% não têm pós-graduação.  

 

Questão 10. Tipo de IES que frequentou. Dos 17 estudantes, 88,2% 

frequentaram instituição de ensino superior privada; 5,9% fizeram pedagogia pelo 

PARFOR em IES privada e 5,9% frequentaram IES pública estadual.   

 

Questão 11. Se recebeu Bolsa de Estudo. Dos 17 estudantes, 12 fizeram curso 

de pedagogia com apoio de bolsas de estudo: PARFOR; FIES; Escola da Família; 

Plataforma Paulo Freire; Projetos sociais e outros. Enquanto 5 não tiveram ajuda por bolsa 

de estudo.   

Tabela n. 16 -   Recebeu Bolsa de Estudos (questão 11) 

Bolsa de Estudo Nº 

PARFOR 06 

Plataforma Paulo Freire 02 

FIES 01 

Projetos sociais 01 

Escola da Família 01 

Outras 01 

Não receberam 05 
Elaborada pela autora 

Questão 12. Se o curso ofertou boa formação. Os 17 estudantes egressos 

concordaram que o curso trouxe boas ou excelentes contribuições para sua formação. Das 

respostas, obtivemos 7 votos justificando a qualidade do curso por terem bons professores 
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com boa formação. Com 7 votos alegaram ser a teoria recebida nas aulas o diferencial 

para a qualidade do curso. Com 4 votos foram os conteúdos e a didática que favoreceram 

a boa qualidade do curso.   

Quadro n. 22 - Curso ofertou boa formação (questão 12) 

Achei algumas matérias desnecessárias ou não traziam a realidade atual, muito baseadas em dados 

ou livros antigos e não fizeram paralelo  com dias atuais. Algumas matérias importantes foram 

ministradas sem muita relevância e com rapidez, como exemplo as de base Ensino Fundamental, de 

Estágios. Gostei muito das disciplinas de Políticas Públicas, Leis, Projeto Científicos e de Psicologia, 
além dos professores serem empenhados e motivados a nos ensinar, o conteúdo era rico e faziam 

analogias à atualidade! 

Avalio como um curso satisfatório para formação de professores e gestores para o ensino infantil e 

fundamental. Na estrutura curricular, dividida em 3 anos, havia muitas disciplinas de caráter teórico 

importantes. Considero ter sido fornecida uma boa formação nesse aspecto. Entretanto senti falta de 

atividades de maior aproximação prática com a realidade das escolas, o que pode ser definido como 

um ponto falho. 

Sim, bons professores (2x) 

Sim, forte em matéria de direitos, mostrando os caminhos a serem seguidos. 

Sim didática 

Sim. Foi excelente, porque pude associar o que já tinha de conhecimentos práticos, mas aprendendo a 

teoria para embasar minhas ações. 

Sim no teórico. Prática somente quando comecei a trabalhar, realidade bem diferente entre o que se 

aprende no curso com o que se vivencia em uma escola pública. 

Sim. A teoria que nos foi apresentada fortaleceu a prática já existente 

Excelente. Professores qualificados, com mestrado, doutorado e com vivência do chão da sala de aula. 

Amei aprender a teoria para entender melhor a minha prática educativa. 

Sim. Todo o curso em si, foi muito importante para meu crescimento, não só no profissional como 

pessoal...agradeço a todos meus mestres. 

Foi excelente. Sim, forneceu ótima formação as aulas, professores, o suporte da facilidade, o conjunto  

foi um conjunto de aspectos. 

Sim. Tivemos bons professores para suporte. 

Sim conteúdo e didática 

Sim tive uma boa formação professores competentes e comprometidos, os aspectos mais fortes do 
curso(2x) 

Sim, apenas teórico  

Ótimo, sim, professores, grade e estágio 
Elaborado pela autora 

Nessa questão, sobre o curso ofertar boa formação, subdividimos as respostas 

em quatro eixos: 1) aqueles que admitiram que o curso ofertou boa formação pelas 

características dos bons professores; 2) atribuíram à parte teórica do curso; 3) 

consideraram que os conteúdos e a didática eram bons; 4) outros aspectos.  

Quadro n. 23 -  Resumo - curso oferece boa formação (questão 12) 

Professores Teoria Conteúdo e Didática  Outros  

Professores 

qualificados, com 
mestrado, doutorado e 

com vivência do chão 

da sala de aula (2x) 

 

Teórico, prática 

somente quando 
comecei a trabalhar 

(2x) 

 

Amei aprender a teoria 
(2x) 

 

O conteúdo era rico e 

faziam analogias à 
atualidade! 

 

Conteúdo e didática 

 
Conteúdo 

 

Estrutura 

Todo o curso em 
si 
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Professores 

competentes e 
comprometidos, (2x) 

 

Professores serem 

empenhados e 
motivados 

 

Excelentes professores 
 

Bons professores 

A teoria que nos foi 

apresentada fortaleceu 
a prática já existente 

 

Aprendendo a teoria 

para embasar minhas 
práticas 

 

Apenas teórico 

Gostei muito das 

disciplinas de Políticas 
Públicas, Leis, Projeto 

Científicos e de 

Psicologia, 

Elaborado pela autora 

Questão 13. O curso de formação lhe preparou suficientemente para a 

docência? 

 
  

Dos 17 participantes, apenas 82,4% responderam “sim”, enquanto 17,6% 

disseram “não”. O resultado negativo de boa parte dos estudantes causou surpresa. Se 

compararmos com a questão anterior a expectativa é de que também obtivéssemos 100% 

de respostas positivas. Há incertezas, pois, se o curso foi bom, como não preparou para 

docência? 

Questão 14. Sobre estar atuando como professor/pedagogo ou outra 

profissão, encontramos 13 pessoas atuando na área da educação, mesmo que sejam outras 

especificidades, como supervisor, ADI, e 4 pessoas estão fora do mercado educacional.  

Para saber se os entrevistados atuam hoje como professor/pedagogo ou outra 

profissão, encontramos 13 pessoas atuando na área da educação, mesmo que sejam outras 

especificidades, como supervisor de ensino, como ADI - Assistente de Desenvolvimento 

Infantil por uma questão de segurança no serviço público, na área de humanas com 

sociologia  e 4 pessoas estão fora do mercado educacional, atuam como: pajem, em 

estética, como administrador e não respondeu.  

Quadro n. 24 Atuação como professor/pedagogo ou outra profissão (questão 

14) 
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SIM (13) NÃO (4) 

Como professor (9) Infelizmente não, pajem (1) 

Como ADI – Assistente de 

Desenvolvimento Infantil por uma 

questão de segurança no serviço público 

(1) 

Parei de dar aula tem 2 anos. Hoje 

atuo em Estética. (1) 

Como supervisor de ensino (1) Como administrador (1) 

Com pós em Atendimento Educacional 

Especializado (1) 

Não (1) 

Na área de humanas – sociologia (1)  
Elaborada pela autora 

Predomina a educação infantil, o nível de ensino em que hoje atuam, sendo 41,2% 

em creches e 11,8% na pré-escola, totalizando 53%, mas também existem professores nos 

níveis do ensino fundamental (29,4%). Os 17,6% estão distribuídos entre EJA, Ensino 

Médio ou não se aplica, aqueles que não estão no magistério mas em outras funções. 

Sobre a situação funcional apenas 35,3% dos professores são efetivos ou concursados, os 

demais se subdividem em professor substituto, ou adjunto, ou auxiliar, conforme a 

denominação dada pelo sistema de ensino. Não são, portanto, efetivos, isto é, sem vínculo 

com algum sistema de ensino.  

Questão 15. Ano de início como professor/pedagogo/ Ano de início no 

magistério 

Tabela n. 17   Início como professor/pedagogo/ magistério (questão 15) 

2020 01 

2018 01 

2017 01 

2015 02 

2014 01 

2012 01 

2011 02 

2009 01 

2007 01 

2005 01 

2004 01 

1999 01 

1996 01 
Elaborada pela autora 

Questão 16. Nível de ensino em que atua hoje. Predomina a educação infantil, 

o nível de ensino em que hoje atuam, sendo 41,2% em creches e 11,8% na pré-escola, 

totalizando 53%, mas também existem estudantes professores nos níveis do ensino 

fundamental (29,4%). Os 17,6% estão distribuídos entre EJA, Ensino Médio ou não se 

aplica, aqueles que não estão no magistério mas em outras funções. Sobre a situação 

funcional apenas 35,3% dos estudantes professores são efetivos ou concursados, os 

demais se subdividem em professor substituto, ou adjunto, ou auxiliar, conforme a 
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denominação dada pelo sistema de ensino. Não são, portanto, efetivos, isto é, sem vínculo 

com algum sistema de ensino. 

 

Questão 17. O cargo ou situação funcional atual. Apenas 35,3% dos professores 

são efetivos ou concursados, os demais se subdividem em professor substituto, ou 

adjunto, ou auxiliar, conforme a denominação dada pelo sistema de ensino. Não são, 

portanto, efetivos, isto é, sem vínculo com o sistema de ensino.  

 

3ª Bloco.  Sobre a participação na prova do  ENADE  

Questão 18. Instituição de Ensino Superior a qual estava vinculado (a), 

quando participou do ENADE. Do Guarujá foram 12 entrevistados; de Santos 03 e 2 

não participaram do Enade. Dos estudantes egressos que responderam ao questionário, 

11 estavam vinculados à UNAERP – Guarujá; 01 à UNIDOM - Universidade Dom 

Domênico do Guarujá; 03 vinculados às universidades do município de Santos, entre elas: 

UNIMES; UNILUS; UNISANTOS  quando participaram do ENADE.  
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Tabela n.18 -   Vínculo com IES quando participou do Enade (questão 18) 

IES - Enade Nº 

Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP - Guarujá 08 

FECLE – Dom Domênico - Guarujá 01 

Universidade UNIMES - Santos 01 

UNILUS 01 

Universidade Católica de Santos – UNISANTOS  01 

Subtotal 12 

Não participaram 05 

Elaborada pela autora 

 

Questão 19. Ano de realização do ENADE. Dos entrevistados, 12 fizeram o 

Enade  de 2014 ou antes. Não houve entrevistado que fez Enade de 2017 enquanto 05 não 

fizeram a prova.  

Tabela n.19 - Ano de realização da prova do Enade (questão 19) 
Ano Enade Nº 

2015 06 

2012 02 

2010 02 

2011 01 

2000 01 

Não fizeram 05 
Elaborada pela autora 

Questão 20. Como avalia o  Enade? Sobre o Enade 10 responderam muito bom, 

bom ou regular, apenas 2 pessoas consideraram ruim e muito ruim.  

Questão 21. O Enade e avaliação do curso de pedagogia. O resultado se repete, 

10 estudantes consideraram bom ou regular o Enade do curso de pedagogia, enquanto 02 

responderam ruim e muito ruim.  

Questão 22. A qualidade das questões. O mesmo resultado, 10 questionários 

registraram gostar das questões da prova considerando-as muito boas, boas ou regular, 

apenas 02 acharam ruim e muito ruim.  

Na Questão 23 que trata sobre o formato de questões do tipo teste e na 

Questão 24. Sobre o formato de questões do tipo dissertativa foram observadas nas 

respostas que a maioria dos estudantes egressos gostou do formato dessas questões, 

apenas 2 pessoas consideraram ruim.  

Questão 25. As questões da prova de conhecimentos específicos 

contemplaram os conteúdos vistos no curso? Nessa questão 04 estudantes responderam 

que foi bom e muito bom, mas 05 acharam regular e 02 responderam ser ruim e muito 

ruim.  
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Tabela n.20 Conteúdos da prova de conhecimentos específicos (questão 25) 

 
Respostas Nº 

Muito bom 01 

Bom 04 

Regular 05 

Ruim 01 

Muito ruim 01 
Elaborada pela autora 

Questão 26. A nota obtida foi compatível com os conhecimentos adquiridos 

durante o curso. Enquanto 04 estudantes responderam bom e muito bom, 05 

responderam regular, em contrapartida, 02 responderam ser ruim e muito ruim.  

 

Tabela n. 21 Nota comparada com conhecimentos adquiridos (questão 26) 
Respostas Nº 

Muito bom 01 

Bom 04 

Regular 05 

Ruim 01 

Muito ruim 01 
Elaborada pela autora 

Quadro n.25-Enade  avalia a qualidade do curso (questão 26) 

SIM (08) NÃO (04) 

A avaliação externa força instituição e alunos 

buscarem a excelência (2x) 
 

A avaliação é importante, mas não deve delimitar o 

que aprendemos. O currículo universitário deve ser 

autônomo para ir além da lista de conteúdos 

enumerados pelo ENADE. 

 

Sim, porque considera o ponto de partida e não 

somente o de chegada. 
 
Acredito que sim 

 

Sim, é uma prova de que o curso está sendo (ou não) 

de qualidade. 

 
Sim, pois é uma forma de saber se o aluno conseguiu 

adquirir todo conhecimento passado 

 

Sim, já que testa o grau de conhecimento do aluno 

 

Sim, pois a universidade vem todos os anos 

preparando dentro do currículo programático 

 

Sim, ele realmente avalia o curso do aluno 

Não são elaboradas pela Instituição, as avaliações 

apesar do conteúdo intitulado o mesmo, muitas 
fogem do aprendido. Além das questões dissertativas, 

serem obrigadas a realização (poderia ser agendada 

dentro de um período determinado) 

 

Depende muito do aluno e não da instituição 

 

Que as instituições tratem os alunos como Enade e 

não uma mensalidade 

 

Há vários fatores adversos em avaliação. A prática 

da profissão diz mais sobre seu aprendizado 

 
Acho que o Enade não avalia nada, pois é prova 

limitada a uma série de conteúdos pré-moldados 

 

Não sei responder 

Elaborada pela autora 
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Quadro n. 26  Enade avalia qualidade do curso (questão 27) 

Enade/Avaliação  Enade/Aluno Enade/IES Enade/Curso 

A avaliação é importante, mas 
não deve delimitar o que 

aprendemos 

É uma forma de 
saber se o aluno 

conseguiu 

adquirir todo 

conhecimento 

passado. 

A universidade 
vem todos os anos 

preparando 

dentro do 

currículo 

É uma prova de que o 
curso está sendo (ou não) 

de qualidade. 

A avaliação externa força 

instituição e alunos buscarem a 

excelência (2x) 

Sim, já que testa o 

grau de 

conhecimento do 

aluno. 

O currículo 

universitário deve 

ser autônomo 

para ir além da 

lista de conteúdos 

enumerados pelo 

ENADE 

Avalia o curso do aluno. 

 Porque considera 

o ponto de 
partida e não 

somente o de 

chegada 

  

Elaborada pela autora 

Entre os que responderam que o Enade avalia sim curso distribuímos as respostas 

em quatro grupos: 1) alegam que a avaliação é importante, desde que não se limite  apenas 

à aprendizagem; a avaliação externa força as IES e alunos a buscarem “excelência”; 2) o 

Enade é uma forma de saber se o aluno se apropriou do conhecimento do curso; serve 

para testar o conhecimento do aluno;  é uma prova que considera “o ponto de partida e 

não apenas o de chegada”; 3) é uma prova em que  se avalia se o curso é ou não de 

qualidade; 4)  a prova pode verificar se a IES está oferecendo o currículo necessário.  

Observa-se que dos 4 grupos todos concordam que a avaliação é um mecanismo 

necessário tanto para as IES, quanto para os alunos. Uma concepção de que se houver 

vigilância pode melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem nas IES. Na educação, 

as políticas neoliberais visam oficialmente tornar a escola mais eficiente, melhorar o seu 

desempenho, esse é o ideal, ou a ideologia de fundo do neoliberalismo. Além disso, o 

neoliberalismo estimula a competição, fazendo com que o indivíduo possa levar as suas 

capacidades o mais longe possível, incita a concorrência entre as instituições com testes 

e avaliações sistemáticas, levando os professores e as próprias instituições a manter a 

competição entre si. Em resumo, para os neoliberais, para obter esse ideal de melhor 

desempenho da instituição, basta instalar em toda parte situações de mercado, isto é, 

situações de concorrência. Primeiro vem a concorrência local, os pais partem para escolha 

da instituição que é melhor avaliada, ou que tenha a maior nota nos exames nacionais, 

transformam-se em consumidores, enquanto o ensino se transforma em produto de 

compra e venda. 
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A avaliação torna-se o meio de orientar a conduta pelo estímulo ao bom 

desempenho individual. Avaliação é “uma relação de poder exercida por superiores 

hierárquicos encarregados da expertise dos resultados, uma relação cujo efeito é uma 

subjetivação contábil dos avaliados”. (DARDOT; LAVAL, 2016, p.351). 

O sujeito neoliberal aceita ser julgado com base nas avaliações e sofrer as 

consequências, torna-se constantemente avaliável, ou seja, um sujeito que sabe que 

depende de um avaliador e das ferramentas empregadas por ele, sobretudo porque ele 

mesmo foi educado para reconhecer de antemão a competência do avaliador e a validade 

das ferramentas.  

Quadro n. 27   Enade não avalia qualidade do curso (questão 27) 

Conteúdo/ Questões da prova Aluno Outros 

Não são elaboradas pela 

Instituição 
Depende muito do aluno e não da 

instituição. 
Há vários fatores adversos 

em avaliação.  

Além das questões dissertativas  A prática da profissão diz 

mais sobre seu aprendizado 
Acho que o Enade não avalia 
nada, pois é prova limitada a uma 

série de conteúdos pré-moldados. 

 Ser obrigada a realização  

As avaliações apesar do conteúdo 

intitulado o mesmo, muitas fogem 

do aprendido 

 Poderia ser agendada 

dentro de em um período 

determinado 
Elaborada pela autora 

Dos estudantes que responderam que o  Enade não avalia a qualidade do curso os 

fatores mais citados foram: 1)  sobre os conteúdos da prova; que os conteúdos não 

condizem com o que foi oferecido na IES durante o curso; as questões do Enade não são 

elaboradas pela IES; o Enade não avalia nada, pois é prova limitada a uma série de 

conteúdos pré-moldados; 2) é uma prova que depende muito mais do aluno do que da 

IES; 3) outros fatores: a realização da prova não deveria ser obrigatória para o estudante; 

não avalia, porque a prática da profissão pode significar mais do que a nota; sugere que 

haja agendamento para a realização da prova,  enfim, há vários fatores adversos nessa 

avaliação.  

 Observam-se práticas contestadoras quando se age segundo métodos e motivos 

justificáveis. Nesse sentido, a  pesquisa torna-se um ato de resistência, na medida em que 

leva os indivíduos a manifestarem seus descontentamentos.  Atos de resistências ao poder  

devem ser entendidos como aqueles que visam à defesa da liberdade. Sob certas 

condições a força dos grupos tem o potencial de contestar os sistemas hegemônicos de 

poder e de ter êxito em modificá-los.  Com a possibilidade de transformação da sociedade 

neoliberal vigente.  
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Questão 28. Alguém já perguntou sobre a nota no Enade? Para 10 estudantes 

não foram feitas perguntas sobre o Enade, contra 01 “sim”.  

Questão 29. Como as IESs prepararam os estudantes para o Enade? Para 09 

estudantes as instituições tiveram um desempenho bom e muito bom nos preparativos dos 

alunos para a prova, em contrapartida a 02 pessoas que responderam ter sido muito ruim 

ou péssimo o trabalho das IES.  

Questão 30. Sua motivação para fazer a Prova Enade. Entre os estudantes, 

07 tiveram motivação para fazer a prova, enquanto 04 consideraram a motivação ruim, 

muito ruim e péssimo.   

Questão 31. Treinamento dos professores antes da prova,   aos alunos. Nesse 

item, 08 responderam que foi muito bom, bom e regular, mas  03 disseram ser ruim, muito 

ruim ou péssimo.  

Questão 32. Oferta de prêmios e incentivos aos alunos antes da prova. Quanto 

aos prêmios, 05 estudantes responderam ter sido muito bom, bom e regular, mas 2 

acharam ruim e muito ruim e 04 disseram ter sido péssimo.  

Questão 33. Mudanças para melhorar o Enade. Entre as sugestões para 

mudanças para melhorar o Enade subdividimos as respostas em três grupos: 1) em relação 

aos conteúdos e formato da prova dirigidas aos professores; 2) em relação à organização 

do Enade enquanto política pública; e, outros, diversos. No grupo 1, estudantes 

propuseram que os professores preparem mais os alunos para os temas da atualidade; 

desenvolver o senso crítico sobre os temas da atualidade e que os professores treinem 

mais para esse formato de prova. No grupo 2 solicitaram que a prova fosse aplicada a 

todos os alunos; que respeitassem a realidade do aluno; que o aluno pudesse se inscrever 

para fazer o Enade; que a prova servisse para melhoria da qualidade e não apenas para 

mensurar e fazer rankings entre as IES. No grupo 3  um estudante respondeu que a prova 

não deveria existir e dois disseram que não havia nada a mudar.   

Quadro n. 28-Propostas de mudanças para melhorar o Enade (questão 33) 

 

Conteúdos/ Formato da Prova Enade/política publica Outras 
Mais treino e preparo para esse tipo de 

prova  para se acostumarem com concursos 
Prova para todos os alunos Nenhuma (2x). 

Que sejam trabalhados  temas da atualidade 

que caem no Enade e que professores não 

trabalhem apenas conteúdos específicos. 

Respeitar a realidade de cada 

aluno e a respectiva profissão 

Que as instituições 

tratem os alunos 

como Enade e não 

uma mensalidade. 

(?????) 
Desenvolver senso crítico  dos temas da 

atualidade  que caem no Enade. 

Que seja uma prova utilizada 

para melhoria da qualidade 

do ensino e não apenas para  

Professores (?????) 
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mensurar e criar ranking nas 

IES. 

 Que o aluno possa  se 

inscrever para fazer o Enade 

Não deveria existir 

 Conteúdo da prova ser mais 

específico ao aprendido em 

sala de aula 

 

  Elaborada pela autora 

Quadro n.29 Mudanças  para melhorar a qualidade dos cursos de graduação 

(questão 34) 

 
● Sem sugestão. 

● Deveriam ser oferecidas mais atividades de prática junto à comunidade do entorno, 

especialmente dentro do horário de aulas. 

● Não ser 3 anos. Seleção muito mais apurada dos professores para que tenha certeza que os 

mesmos tenham uma boa aplicação da Didática e não trabalhar matérias isoladas. Que os 

professores tenham palestras ou algo do tipo para não passarem conteúdos desatualizados ou 

sem desenvolver olhar crítico. 

● Professores 

● O governo deveria fazer a parte dele. 

● Mais vivência educativa 

● Autonomia para o aluno e mais aprendizagem acerca de políticas públicas. 

● Acredito que deveria ter mais aulas práticas 

● Nada a declarar 

● Cursos terem autonomia para a formação de seus futuros professores. 

● De onde concluí meu curso, nenhuma 

● Ter mais opções de cursos e horários flexíveis e orçamentos mais acessíveis. 

● Diminuição de alunos por sala, e mais prática para facilitar o aprendizado 

● Acredito que as práticas precisam ser priorizadas. 

● Aulas práticas, estágios. 

● Se faz necessário preparar o aluno para a realidade vivenciada dentro da profissão 

Elaborada pela autora 

 

Quadro n. 30  -  Resumo - Propostas de mudanças para melhorar cursos de 

graduação (questão 34) 

Atividades práticas (7) Professores (2) Outras (4) Sem mudanças (3)  

Mais atividades de 
prática junto à 

comunidade 

Seleção muito mais apurada dos 
professores para que tenha certeza 

que os mesmos tenham uma boa 

aplicação da Didática e não 

trabalhar matérias isoladas 

O governo deveria 
fazer a parte dele. 

 

 

Sem sugestão 

Mais vivência educativa Que os professores tenham 

palestras ou algo do tipo para não 

passarem conteúdos desatualizados 

ou sem desenvolver olhar crítico. 

Autonomia para o 

aluno. 

Nada a declarar 

 

Ter mais aulas práticas  Mais aprendizagem 

acerca de políticas 

públicas. 

nenhuma 

 

 
Mais prática para 
facilitar o aprendizado 

 

 Cursos terem 
autonomia para a 

formação de seus 

futuros professores. 

 

As práticas precisam ser 

priorizadas 
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Aulas práticas, estágios.    

Preparar o aluno para a 

realidade vivenciada 
   

Elaborada pela autora 

Ao se perguntar sobre propostas de mudanças para melhorar a qualidade dos 

cursos de graduação, subdividimos as respostas em três grupos: o 1º grupo propôs 

aumentar as atividades práticas, ou terem mais aulas práticas; o 2º grupo atribuiu aos 

professores as mudanças necessárias, como: uma seleção mais rígida na contratação de 

professores com boa didática; que fossem atualizados; o 3º grupo citou diferentes 

propostas: o governo  fazer a parte dele; autonomia para o aluno; mais conteúdos sobre 

políticas públicas e mais cursos de formação para professores.   

7.4  Coleta de dados durante a Webinar do SEMESP 

Na terceira fase da pesquisa, coletaram-se dados a partir de um Webinar online, 

onde os participantes foram convidados a debater o tema da avaliação em IES. Em fase 

de isolamento pela pandemia, realizou-se a coleta de dados durante o evento: “Avaliação 

e regulação: propostas para reorganização do sistema educacional brasileiro” no dia 26 

de fevereiro de 2021, com início às 9 horas da manhã, estendendo-se até 13 horas. 

Promovido pelo SEMESP - Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos 

de Ensino Superior no Estado de São Paulo, com a participação   de representantes do  

CNE - Conselho Nacional de Educação, do DAES do  INEP – Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira do MEC, que estão à frente das discussões sobre este 

tema.  

O objetivo do encontro foi debater os pontos de vista sobre os processos de 

avaliação nas IES, como afirmou Fábio Reis, diretor de Inovação e Redes do SEMESP, 

“Nosso objetivo aqui é ouvir os diferentes pontos de vista   para que possamos repensar 

a avaliação de uma forma mais assertiva e propositiva, valorizando a identidade e perfil 

de cada IES”.  Diante das rápidas transformações no mundo da educação e dos desafios 

impostos pela pandemia do Covid-19, os temas de avaliação e regulação estão no centro 

das discussões da educação, com vários atores propondo mudanças nos indicadores de 

qualidade propostas para avaliar as IES. Têm como proposta: “A autoavaliação pode 

trazer autonomia para as IES” afirmou Fábio Reis.  

Entre os integrantes do evento que tiveram participação nas mesas virtuais 

estavam: Lúcia Teixeira recém-eleita presidente do SEMESP, representando a 

Universidade Santa Cecília (UNISANTA); Margarida Mano, ex-ministra, deputada 
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federal de Portugal e vice-reitora acadêmica da Universidade Católica  de Lisboa; Maria 

Helena Guimarães, do CNE – Conselho Nacional de Educação; José Roberto Covac, 

diretor jurídico do SEMESP; Fábio Reis, diretor de Inovação e Redes do SEMESP; 

Rodrigo Capelato, diretor do SEMESP; Luiz Roberto Liza Curi  do Conselho da Câmara 

de Educação Superior do CNE; Ulysses Tavares Teixeira, da Diretoria de Avaliação da 

Educação Superior-  DAES do INEP.  

A abertura dos debates, realizada pela recém-eleita presidente do SEMESP, Sra. 

Lúcia Teixeira, da Universidade Santa Cecília (UNISANTA), reforçou o interesse da IES 

pelo debate, lembrando que o excesso de burocracia atual tem emperrado avaliações do 

INEP, órgão responsável pela condução das avaliações. “No atual momento da pandemia, 

por exemplo, é importante considerar uma avaliação remota”. 

Dando prosseguimento ao encontro a ex-ministra, deputada federal de Portugal e 

vice-reitora acadêmica da Universidade Católica  de Lisboa, Margarida Mano, apresentou 

o tema “Avaliação do sistema de ensino superior  pode melhorar a qualidade das IES e 

fortalecer a identidade institucional” defendeu a ideia de que o sistema de gestão da 

qualidade  é fundamental   para os cursos, para a universidade e para o próprio sistema  

de ensino. “Uma das principais questões em relação à avaliação é como assegurar uma 

qualidade do sistema de ponto de vista da formalização e, ao mesmo tempo, permitir uma 

flexibilização que possibilite iniciativa e inovação”, mas questiona: “A qualidade é 

fundamental , mas como avaliar a eficácia dessa qualidade sem criar um conjunto de 

burocracias?”. De acordo com Margarida Mano, “a qualidade é um fator diferenciador 

na competitividade entre IES, mas o sistema de avaliação precisa levar em consideração 

as assimetrias tanto em relação aos indivíduos quanto às próprias instituições de ensino, 

buscando sempre melhoria contínua”. Ela também  lembra que a avaliação dos sistemas 

precisa considerar ainda o atual cenário de incertezas  causado  pela pandemia da Covid-

19, “O contexto atual tem gerado impactos econômicos sem precedentes, com 

fechamento dos campi das universidades e uma adaptação para o ensino remoto”, ela 

também questiona “de que maneira isso afeta a questão da qualidade do ensino  e que 

esse cenário gera tanto riscos quanto oportunidades”.  

Da  1ª Mesa Virtual: “A regulação como instrumento de incentivo à inovação”, 

com os  participantes: Maria Helena Guimarães, presidente do CNE – Conselho Nacional 

de Educação  e José Roberto Covac,  diretor jurídico do SEMESP, ficaram os registros 

de   Maria Helena Guimarães ao criticar o grau de burocratização e demora dos processos 

do sistema de avaliação e regulação, lamentando que o Brasil esteja atrasado em suas 
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propostas de mudanças sobre os temas. “As necessidades de mudanças existem e esse 

debate precisa ser amadurecido” (...)“Há poucos anos estávamos debatendo sobre 

revisão de currículos e qual era o impacto da revolução 4.0 no sistema de avaliação e 

regulação com o surgimento de novas carreiras, profissionais do futuro e 

internacionalização. Agora com a pandemia, essas prioridades mudaram”. Para Maria 

Helena Guimarães,  a autoavaliação é uma alternativa, e afirmou, “o sistema atual está 

engessado  pela burocratização e autoavaliação promoveria o fortalecimento deste 

sistema como um todo”. Ela propõe também uma flexibilização das avaliações para que 

elas possibilitem a inovação. “Precisamos olhar para frente e construir um painel de 

indicadores que seja transparente para a sociedade em um sistema livre de pressões 

políticas e adequado aos desafios tecnológicos, da economia, da globalização e 

formação de novos profissionais”.  

Na mesma linha, José Roberto Covac  afirmou: “no atual sistema, a burocracia 

vem substituindo a própria avaliação e regulação e complementa, é preciso ter cuidado 

para que a lei não se transforme em uma ditadura, perdendo o verdadeiro sentido e 

impossibilitando a liberdade para ensinar, o pluralismo pedagógico e autonomia das 

IES” e continuou,  “atualmente estamos vivendo uma ‘estadania’, com o Estado dizendo 

a todo momento o que as IES tem de fazer”. De acordo com  Covac  “as IES são capazes, 

em função de seu entorno e sua missão,  de construir projetos de acordo com sua 

realidade. Esse excesso regulatório impede que a sociedade tenha autonomia para 

escolher o projeto que mais atende às suas necessidades”. 

Da 2ª. Mesa Virtual: “A avaliação como instrumento de consolidação do projeto 

institucional” com os participantes:  Luiz Roberto Liza Curi, do Conselho da Câmara de 

Educação Superior do CNE; Ulysses Tavares Teixeira, da Diretoria de Avaliação da 

Educação Superior-  DAES do INEP e Rodrigo Capelato, diretor do SEMESP, 

registramos a manifestação de Luiz Roberto Liza Curi ao afirmar sobre  a importância do 

INEP no processo de avaliação e regulação, mas afirmou que “o órgão precisa entender 

os limites que o sistema alcançou e que precisam ser superados. “A avaliação precisa 

atuar diretamente nas políticas institucionais das IES, não apenas no processo de 

confirmação regulatória das mesmas. O sistema precisa estimular o desenvolvimento e 

se libertar de formulários e da burocracia”. Segundo Curi, os indicadores de qualidade 

precisam ser internalizados pelas IES. Citou o ENADE, criticou o exame, que perdeu a 

representatividade para as IES e virou um indicador de punição e completou, “A 
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avaliação não pode ser um problema, ela precisa ser uma solução, um processo de 

estímulo e de desenvolvimento, não um fator limitador”.  

O Coordenador Geral de Controle de Qualidade da Educação Superior do DAES 

do INEP,  Ulysses  Tavares Teixeira apresentou uma série de mudanças que a equipe 

técnica do órgão está montando e afirmou: “Queremos democratizar ainda mais essa 

discussão e trazer os atores envolvidos ao diálogo”. (...) Pelo que tenho ouvido aqui 

existe mais consenso do que dissenso sobre as direções da mudança. Fazer avaliação de 

todo sistema  de educação superior no Brasil não é fácil. Existe muita  disputa sobre os 

fatores que podem de fato atestar a qualidade da educação e o país possui milhares de 

IES com missões e estruturas diferentes, todas tendo que ser avaliadas”. 

Sobre o ENADE, especificamente, Ulysses fez uma apresentação em slides com 

o título: “Enade e indicadores de qualidade de Educação Superior: novas perspectivas”, 

afirmou que a existência de uma prova vem sendo discutida e que o INEP tem pensado 

em formas de achar um ponto de equilíbrio entre as IES e os estudantes em relação ao 

exame. “Estamos avaliando mudanças nas provas e na divulgação dos resultados, como 

uma expansão do ciclo avaliativo, por exemplo, três anos é um período muito curto para 

implementação de melhorias”. Deixou clara a preocupação que o INEP tem em fazer uma 

avaliação mais flexível no formato de áreas e flexível na periodicidade. Disse que o INEP 

é útil, mas tem de trazer resultados mais úteis quanto a melhoria da qualidade das IES. 

Estão estudando um novo Enade e mudar as matrizes de referências, propondo uma matriz 

mais estável que possa trazer mais transparência para que a sociedade possa saber o que 

o Enade vai avaliar, e não pode ser muito detalhada. Prevê uma avaliação das licenciaturas 

com uma prova única e utilizar muito mais competências e menos conteúdos. Mas, 

reconhece que todas essas mudanças exigem alteração na legislação. Pensam no impacto 

da publicação dos resultados comparáveis, por exemplo um curso de Direito com nota 6, 

o que se esperava como nota máxima, qual a diferença de outro curso com nota 5.  Tem 

perspectivas de expandir de 3 anos para 6 anos a prova. Esperam um comprometimento 

maior dos estudantes. Estão cientes das críticas  que a OCDE e o TCU e entidades estão 

fazendo sobre a falta de transparência das avaliações.   

Para o Senhor Rodrigo Capelato, diretor executivo do SEMESP, não é fácil 

trabalhar com indicadores, “primeiro, existe o risco da criação de um rankeamento, além 

de que os indicadores são sempre imperfeitos e questionáveis, limitando olhar a um só 

ângulo. Por isso, nós do SEMESP defendemos algo na linha do U-Multirank, algo 

multidimensional que leve em consideração diferentes contextos, cursos e missões das 
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IES”. E acrescentou “é urgente a necessidade de se ampliar o leque de indicadores de 

qualidade do sistema do ensino superior brasileiro, inclusive considerando a questão da 

autoavaliação das IES.”  

Durante a sua fala Capelato levantou alguns questionamentos interessantes como: 

“o Enade é complicado, os indicadores são questionáveis, mas a sociedade gosta de 

rankings”. Outro ponto apontado foi sobre a avaliação de um aluno frequentando um 

curso durante quatro anos e ser avaliado por uma prova com 40 questões.  Disse que o 

sistema de avaliação do INEP foi elogiado porque é muito difícil avaliar egresso. Sobre 

a discussão se tem ou não de se eliminar o Enade, Capelato disse: “é difícil, porque 

precisa ter vontade política e questiona: vai aparecer alguém com essa coragem?” Ele 

acha difícil acabar com o Enade, mas pensa na melhoria das IES, o Enade precisa ser 

anual, provas digitais. Ele diz que: “há tratamento desigual nas IES com relação aos 

alunos que vão para o Enade”. No final ele propõe: “aperfeiçoar e não eliminação do 

Enade”. Capelato continua: “se expuser os indicadores, as IES estão falidas”. Mais uma 

vez questiona: “é o sistema que está falido ou é o Enade?”. Para ele “o Enade avalia 

muito pouco o processo de formação do nível de graduação, jamais vai avaliar um 

estudante com uma prova com 40 questões”. Ainda sobre os indicadores, Capelato 

questiona a prova ser baseada nas  DCNs, “como posso avaliar um curso com diferentes 

focos por uma mesma regra? Por exemplo: como avaliar um curso de Administração 

para publicitários e outro curso de Administração para gestores, usando o mesmo 

critério?” Sobre utilizar critérios da empregabilidade para avaliar Capelato diz: “muito 

difícil pois o aluno hoje tem N caminhos. O que é um emprego bom?” 

Nas discussões prosseguiram apontando sugestões de como avaliar os cursos de 

graduação: 

● Usar como indicador a trajetória do aluno. Qual a taxa de sucesso da IES, 

obrigar a publicação. Mas entra em contradição pois se a IES faz propaganda 

que garante sucesso se entram 8 turmas e só se formam 2? 

● Outro indicador: autoavaliação com a obrigatoriedade de publicação do 

resultado dessa autoavaliação; 

● Há questões muito subjetivas, e as próprias DCNs podem ser pouco efetivas como 

instrumento de política pública de formação do ensino superior.  

● A avaliação pode ser sobre um subcomponente do painel de indicadores de 

acordo com a missão das IES; 
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● Avaliação por critério é coisa antiga. Precisa de um Banco de Itens bem 

aperfeiçoado com o TRI. 

● Uso do TRI é fundamental; 

● Ulysses disse que cada prova do Enade, por  aluno, custa $100 reais 

● Outra sugestão seria avaliação por fluxo, ou pela inserção no mercado de 

trabalho; 

● Para Paulo Meyer do IPEA “avaliam todas como se fossem iguais”, os conjuntos 

de indicadores deveriam ser mais sintéticos. “Não existe razão para existir o 

Enade, não entendo o esforço do INEP”. 

● Para Ulysses, “O Enade aperfeiçoou”. 

● Capelato acrescentou: “De como o Enade é hoje? É de se perguntar para que ele 

serve hoje?” Ele defende a continuidade do Enade, mas disse: “a questão é: o 

Enade é necessário hoje?” 

● O Enade não está atrelado à regulação porque não é avaliação de todas as IES.  

● Talvez fosse necessária uma outra plataforma para levar às pessoas resultados 

mais transparentes.  

Após o debate, houve a apresentação da ferramenta proposta de avaliação o U-

Multirank. Capelato disse: “Nós do SEMESP defendemos algo na linha do U-Multirank, 

algo multidimensional que leve em consideração diferentes contextos, cursos e missões 

das IES”. “É urgente a necessidade de se ampliar o leque de indicadores de qualidade 

do sistema do ensino superior brasileiro, inclusive considerando a questão da 

autoavaliação das IES”.  

“O objetivo do U-Multirank é olhar para o desempenho das universidades de 

forma múltipla”, explicou Frank Ziegele “Por que e para que precisamos de dados? Não 

há apenas um lado para medir  desempenho de uma IES. Precisamos de evidências para 

dar suporte a decisões estratégicas e os ados são fundamentais para isso. Não existe a 

melhor IES. Existe a melhor IES em tal aspecto” afirmou.  

Sobre a ferramenta online, Frans Kaiser detalhou onde as IESs podem selecionar 

outras IES com propostas similares para traçar comparações e obter várias possibilidades 

de análises de dados. “É tudo sobre aprendizado, não apenas ranking e transparência, 

aprendizado ao olhar o que outras IES estão fazendo”.  

Não poderíamos deixar de considerar as falas expressas durante o debate. Para que 

pudéssemos sair do senso comum e compreender a realidade apresentada pelos 
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debatedores durante o Webinar e dar um sentido científico ao tema da avaliação, alguns 

recortes dos discursos dos participantes foram necessários, para que trouxéssemos 

elementos críticos sobre o tema da avaliação em IES. Assim, procedemos à metodologia 

de análise do discurso na perspectiva de Foucault. 

7.4.1 Análise dos discursos expressos durante o WEBINAR 

A opção pela análise do discurso na perspectiva de Foucault tende a facilitar a 

comprovação da tese sobre as políticas públicas de avaliações externas elaboradas pelo  

BNI/INEP na elaboração  das  provas do Enade, por esse motivo selecionaram-se recortes 

dos discursos dos participantes durante o evento com o objetivo de trazer elementos 

críticos sobre o tema da avaliação em IES.  

Mapeamento e classificação dos excertos  

Do mapeamento dos enunciados partiu-se para a classificação dos excertos por 

temáticas desdobrando-se em subcategorias a partir de eixos temáticos:  Eixo 1. Estado e 

avaliação; Eixo 2. Avaliação e Regulação; Eixo 3.  Indicadores e qualidade. 

Iniciou-se a classificação dos excertos pelos procedimentos de limitação interna e 

rarefação dos discursos, organizando-os em limitadores: Comentário, Autor,  Disciplina 

e Rarefação (rituais). Conforme segue o Quadro:  

Quadro n. 31 Mapeamento dos excertos - WEBINAR 

Sujeito Enunciado 

Margarida Mano 

 

Ex-ministra, 

deputada federal de 

Portugal e vice-
reitora acadêmica 

da Universidade 

Católica  de Lisboa 

O estado exerce um papel burocrático e de controle em relação ao funcionamento do Ensino Superior 

 

Eu penso que avaliação institucional é muito positiva é fundamental não acho que seja possível progredir e melhorar sem ela, 

mas o problema é o que é, como é que é feita, e  está sendo  feita.  

 

Mas eu diria que sem avaliações não acho que não consigo te ver. É natural que o estado  não deve recuar. Avaliação 

institucional é positiva. Em Portugal o sistema é essencialmente  público. O Estado tem que regular 

 

Uma das principais questões  em relação à avaliação é como assegurar uma qualidade do sistema do ponto de vista da 

formalização e, ao mesmo tempo, permitir uma flexibilização que possibilite iniciativa e inovação? 

 

A qualidade é fundamental, mas como avaliar a eficácia dessa qualidade sem criar um conjunto de burocracias? 

 

A qualidade é um fator diferenciador na competitividade entre IES, mas o sistema de avaliação precisa levar em consideração as 

assimetrias tanto em relação aos indivíduos quanto às próprias instituições de ensino, buscando sempre melhoria contínua.  

 

A avaliação dos sistemas precisa considerar ainda o atual cenário de incertezas  causado  pela pandemia da Covid-19. 

 

O contexto atual tem gerado impactos econômicos sem precedentes, com fechamento dos campi das universidades e uma 

adaptação para o ensino remoto. De que maneira isso afeta a questão da qualidade do ensino  e que esse cenário gera tanto 

riscos quanto oportunidades.  

Sujeito Enunciado 

Maria Helena 

Guimarães 

 

CNE – Conselho 

Nacional de 
Educação 

O sistema atual está engessado  pela burocratização e autoavaliação promoveria o fortalecimento deste sistema como um todo. 

 

Eu já fui presidente do Inep há 8 anos e há outros aqui eu sei que o Curi também passou pelo INEP e outros  colegas nossos.   

 

O INEP  tem um peso muito importante para a melhoria das políticas públicas no Brasil e cumpre um papel relevante. 

Na minha visão eu acho que o ideal seria ter uma agência independente não para avaliação que nós já temos o INEP,  uma 

agência independente talvez para a regulação do sistema se é algo que sempre esteve em discussão 

 

SINAES eu sou literalmente a favor da revisão dos SINAES já me manifestei sobre isso muito antes de ser presidente do 

Conselho Nacional de Educação eu entendo que o SINAES precisa ser profundamente alterado em relação ao que nós tínhamos 
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e o que nós temos agora né então a lei dos SINAES ela precisa ser revista e nós precisamos não só diversificar os instrumentos 

de avaliação os indicadores de qualidade 

 

Sou bastante crítica do ENADE embora eu tenha sido a digamos assim a criadora do Provão né mas lá para trás nós não 

tínhamos outro indicador nós tínhamos o provão depois  era o único indicador que nós tínhamos em 1996 quando o Provão  foi 

criado e depois nós criamos as avaliações das condições de oferta que até o Curi teve um papel importante no processo de 

avaliação das condições de oferta mas de toda a digamos assim a estrutura o sistema de avaliação foi criado depois do SINAES 

ele acabou criando uma série de indicadores que não são transparentes para a sociedade. 

 

Ninguém entende direito qual é o significado de ter uma nota 5, 4 ou 3 né o que que significa ENADE de hoje né o ENADE é 

uma curva de Gauss né é um indicador relativo que não faz sentido em que medida o ENADE consegue melhorar a qualidade 

dos cursos de graduação que estão sendo avaliados (...)  também o IDEB quer dizer você tem muitos indicadores e pouca 

transparência né nós não temos uma digamos assim um painel de indicadores de qualidade que possam servir como indicadores 

de qualidade pro conjunto do sistema e esse painel por exemplo que  eu possa olhar uma instituição e dizer quem são os 

egressos,  indicadores de evasão,  indicador de mercado,  avaliação do egresso  e como  é esse aluno ingressando no mercado. 

 

E acabar com essa história de que as diretrizes curriculares dos cursos de graduação deverão definir qual é a avaliação do 

ENADE,  será que a avaliação não deve ser por área? Será verdade não deve avaliar as grandes competências e habilidades do 

século 21 será que a avaliação do ENADE deve se ater a competências especificas ou a conteúdos específicos de cada um dos 

cursos?  Não sei, eu acho que nós temos um grande desafio pela frente eu sempre fui muito aberta à inovação muito aberta ao 

debate e eu acredito que daqui para frente nós deveremos enfrentar os novos dirigentes do Inep e esse debate e com a série e com 

o MEC o debate aberto com as instituições de ensino superior públicas e privadas 

Sujeito Enunciado 

 

 

José Roberto 

Covac 

 

Conselho da 

Câmara de 

Educação Superior 

do CNE 

Burocracia substitui a própria avaliação e a regulação  vira judicialização. Ao se  querer normatizar perdemos de vista aquilo 

que é da essência das instituições, que é a partir do conhecimento do seu entorno das necessidades é ter um projeto pedagógico 

e uma missão vinculado ao seu entorno é e aí eu sempre digo o seguinte vamos viver uma situação  onde o  Estado está  todo o 

tempo dizendo o que as escolas têm que fazer,  veja aí o que é pior a norma é que deve se comportar de acordo com a realidade 

social.  

 

A escola deve criar seu próprio projeto, a sociedade, a comunidade acompanha. 

 

Atualmente estamos vivendo uma ‘estadania’, com o Estado dizendo a todo momento o que as IES têm de fazer 

 

As IES são capazes, em função de seu entorno e sua missão,  de construir projetos de acordo com sua realidade.  

 

Esse excesso regulatório impede que a sociedade tenha autonomia para escolher o projeto que mais atenda às suas 

necessidades. 

 

A gente toma muito cuidado porque a lei pode ser uma forma de ditadura é e o que eu tenho visto ao longo desse tempo é com 

tanta regulamentação que aconteceu no setor  evidentemente acabou criando uma ditadura da avaliação e da regulação é onde 

se perdeu o seu verdadeiro sentido. 

 

O  problema é que as normatizações  fogem hoje do contexto da nossa realidade. 

 

Nós estamos discutindo ainda se  é tempo de ser presencial ou  disciplina na modalidade ead quando na realidade a escola 

deveria  pelo seu projeto definir como será e publicar o seu projeto e aí a sociedade se apropria da maneira que achar melhor  

eu quero mais presencial quero  menos presencial quero presencial ou eu quero remoto. 

 

A avaliação  agora que deve ter na regulação é buscar o espírito a essência do que está na constituição nesses artigos  (Art. 206; 

Art. 209)que acabei de citar né e tirar esse emaranhado de legislação de normas de decretos de portarias e despachos 

desnecessários. 

 

Regulação ela ainda deve continuar é dever do estado mas o que não pode é ter exatamente esse conflito.   

 

A avaliação feita pelo Inep é ruim nem deve continuar.  

 

Deve  ser uma  agência com autonomia para avaliar né seguindo obviamente mantendo o diálogo com a sociedade tendo 

legitimidade de uma sociedade. 

 

Agora na hora em que você observa que há um conflito e uma tensão permanente entre a regulação que está na administração 

direta é o que me parece uma coisa também estranha você tem uma regulação na administração direta como é a regulação a do 

sistema de energia elétrica no sistema de água a regulação a até do sistema de saúde né a qual é a política pública que mantém 

uma regulação na administração direta eu acho esquisito você tem uma regulação tão forte dentro da administração direta e 

aquilo acaba se tornando um cartório né acaba se tornando um cartório o gabinete do ministro acaba se tornando o ambiente de 

pressão de pressão política e essa pressão política acaba chegando no Inep. Para que isso possa se abrir para o novo olhar  a 

inovação nós temos que desvincular essa relação que me parece tensa. 

 

Eu acho importante é ter um sistema de painel de indicadores de qualidade um painel de gestão da qualidade oferecido pelo 

Inep e que esses indicadores subsidiem o sistema de regulação. Para mim o ideal seria que as agências de regulação fossem 

externas à administração direta ao ministério da educação e que essas agências de regulação elas fossem credenciadas como 

são por exemplo as agências de regulação em muitos países que nós conhecemos tá certo são agências de regulação e de 

acreditação externas.  Agora  o painel de indicadores ele precisa dar conta de como é que esse aluno está chegando no mercado 

como é que esse profissional de egressos. Qual é a avaliação de egressos, qual é a evasão qual é a idade do aluno como você 

mencionou né enfim eu acho que tem indicadores de qualidade é possível constituir uma série de indicadores 
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Minha dúvida é:  precisa ter o Enade? 

Sujeito Enunciado 

 

Luiz Roberto Lize 

Curi 

 

Conselho da 

Câmara de 

Educação Superior 

do CNE 

Avaliação virou formulário regulatório 

 

Concordo que o resultado do ENADE é 25% do CPC e não tem mais nenhuma representação. A percepção é a capacidade de 

saber se o indicador  vai punir ou não punir. 

 

Porque pela avaliação do egresso que eu vou medir a eficácia da minha política institucional curricular afinal de contas o que 

são as DCNs? Não só um formulário mas também são colocados no site com o formulário para você comparar 

 

Pode o Enade  informar os dados submetidos a um planejamento de sala de aula é um planejamento pedagógico de sala de aula 

onde o que vale são os tipos  de conteúdos e  não é aplicação da memória e não somente  simulado 

 

Mas o que importa é o processo de aprendizado mais flexível mais anos e não é da obrigatoriedade da sala de aula mas com 

alunos e um 68% da matrícula do noturno aprendi com esse processo com muita dificuldade como é que ele fica 4 horas e 20 

dentro de uma sala de aula não é depois que passar tudo o que passou durante o dia certo e não ter jantado como é que ele pode 

aprender como é que a memória dele para funcionar até a sala de aula depois de memória muito difícil tem que diversificar 

aprendizado tem que simular leitura escrita interação entre os estudantes. 

 

Tem que estimular muito mais atividades práticas para o estágio tem que ressignificar o estágio como forma de aprendizado não 

com prova com teste. 

 

O órgão (INEP)  precisa entender os limites que o sistema alcançou e que precisam ser superados.  

 

A avaliação precisa atuar diretamente nas políticas institucionais das IES, não apenas no processo de confirmação regulatória 

das mesmas. 

 

 O sistema precisa estimular o desenvolvimento e se libertar de formulários e da burocracia.   

 

Os indicadores de qualidade precisam ser internalizados pelas IES.  

 

O Enade perdeu a representatividade para as IES e virou um indicador de punição  

 

A avaliação não pode ser um problema, ela precisa ser uma solução, um processo de estímulo e de desenvolvimento, não um 

fator limitador 

Sujeito Enunciado 

 

 

 

Ulysses Tavares 

Teixeira 

 

Coordenador do 

DAES do INEP 

O Enade aperfeiçoou 

 

Cada prova do Enade, por  aluno, custa $100 reais 

 

Queremos democratizar ainda mais essa discussão e trazer os atores envolvidos ao diálogo  

 

Pelo que tenho ouvido aqui existe mais consenso do que dissenso sobre as direções da mudança. 

 

Fazer avaliação de todo sistema  de educação superior no Brasil não é fácil.  

 

Existe muita  disputa sobre os fatores que podem de fato atestar a qualidade da educação e o país possui milhares de IES com 

missões e estruturas diferentes, todas tendo que ser avaliadas 

 

Em relação aos  indicadores de qualidade, a existência de uma prova vem sendo discutida e que o INEP tem pensado em formas 

de achar um ponto de equilíbrio entre as IES e os estudantes em relação ao exame  

 

Estamos avaliando mudanças nas provas e na divulgação dos resultados, como uma expansão do ciclo avaliativo, por exemplo, 

três anos é um período muito curto para implementação de melhorias 

 

O INEP tem a preocupação em fazer uma avaliação mais flexível no formato de áreas e flexível na periodicidade.  

O INEP é útil, mas tem de trazer resultados mais úteis quanto a melhoria da qualidade das IES.  

 

Estão estudando um novo Enade e mudar as matrizes de referências, propondo uma matriz mais estável que possa trazer mais 

transparência para que a sociedade possa saber o que o Enade vai avaliar, e não pode ser muito detalhada 

 

Prevê uma avaliação das licenciaturas com uma prova única e utilizar muito mais competências e menos conteúdos 

 

Mas, reconhece que todas essas mudanças exigem alteração na legislação  

 

Pensamos no impacto da publicação dos resultados comparáveis, por exemplo um curso de Direito com nota 6, o que se 

esperava como nota máxima, qual a diferença de outro curso com nota 5.  

 

Tem perspectivas de expandir de 3 anos para 6 anos a prova. Esperamos um comprometimento maior dos estudantes.  

 

Estamos cientes das críticas  que a OCDE e o TCU e entidades estão fazendo sobre a falta de transparência das avaliações   

Sujeito Enunciado 
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Rodrigo Capelato 

 

Diretor executivo  

do SEMESP 

Não é fácil trabalhar com indicadores, primeiro, existe o risco da criação de um rankeamento, além de que os indicadores são 

sempre imperfeitos e questionáveis, limitando olhar a um só ângulo. Por isso, nós do SEMESP defendemos algo na linha do U-

Multirank, algo multidimensional que leve em consideração diferentes contextos, cursos e missões  das IES.  

 

É urgente  a necessidade de se ampliar o leque de indicadores de qualidade do sistema do ensino superior brasileiro, inclusive 

considerando a questão da autoavaliação das IES. 

 

O Enade é complicado, os indicadores são questionáveis, mas a sociedade gosta de rankings.  

 

A avaliação de um aluno frequentando um curso durante quatro anos e ser avaliado por uma prova com 40 questões.    

 

O sistema de avaliação do INEP foi elogiado porque é muito difícil avaliar egresso.  

 

Sobre acabar com o Enade é difícil, porque precisa ter vontade política e vai aparecer alguém com essa coragem? 

Para mim é difícil acabar com o Enade, mas pensa na melhoria das IES, o Enade precisa ser anual, provas digitais.  

 

Há tratamento desigual nas IES com relação aos alunos que vão para o Enade. Então proponho aperfeiçoar e não eliminação do 

Enade. 

 

Se expuserem os indicadores, as IES estão falidas 

 

É o sistema que está falido ou é o Enade? 

 

O Enade avalia muito pouco o processo de formação do nível de graduação, jamais vai avaliar um estudante com uma prova com 

40 questões. 

 

Como posso avaliar um curso com diferentes focos por uma mesma regra? Por exemplo: como avaliar um curso de Administração 

para publicitários e outro curso de Administração para gestores, usando o mesmo critério? 

 

Sobre utilizar critérios da empregabilidade para avaliar é muito difícil pois o aluno hoje tem N caminhos. O que é um emprego 

bom? 

 

De como o Enade é hoje? É de se perguntar para que ele serve hoje? A questão é: o Enade é necessário hoje? 

 

Nós do Semesp defendemos algo na linha do U-Multirank, algo multidimensional que leve em consideração diferentes contextos, 

cursos e missões das IES. É urgente a necessidade de se ampliar o leque de indicadores de qualidade do sistema do ensino 

superior brasileiro, inclusive considerando a questão da autoavaliação das IES 

Sujeito Enunciado 

Lúcia Teixeira   

Universidade Santa 

Cecília -

UNISANTA 

O excesso de burocracia atual tem emperrado avaliações do INEP, órgão responsável pela condução das avaliações. 

Elaborada pela autora 

Eixo 1. Avaliação e Estado (08) 

Excertos 

O estado exerce um papel burocrático e de controle em relação ao funcionamento do 

Ensino Superior. 

O excesso de burocracia atual tem emperrado avaliações do INEP, órgão responsável 

pela condução das avaliações 

 

É natural que o estado  não deve recuar. Avaliação institucional é positiva. Em 

Portugal o sistema é essencialmente  público. O Estado tem que regular. 

 

O INEP  tem um peso muito importante para a melhoria das políticas públicas no 

Brasil e cumpre um papel relevante. 

 

Atualmente estamos vivendo uma ‘estadania’, com o Estado dizendo a todo momento o 

que as IES têm de fazer. 

Regulação ela ainda deve continuar é dever do estado mas o que não pode é ter 

exatamente esse conflito.   
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O órgão (INEP)  precisa entender os limites que o sistema alcançou e que precisam ser 

superados.  

 

A avaliação precisa atuar diretamente nas políticas institucionais das IES, não apenas 

no processo de confirmação regulatória das mesmas. 

 

Na lógica neoliberal instaura-se a ideia de um Estado “avaliador” e “regulador” 

que mobiliza novos instrumentos de poder e com eles estrutura novas relações entre 

governo e sujeitos sociais. Os discursos evidenciam essa lógica onde se admite e 

confirma-se o papel do Estado enquanto um Estado-empresa que tem um papel reduzido 

em matéria de realizar ações de interesse geral da população, mas com uma nova 

governança, emprestada da governança da empresa, utilizando-se de novas formas de 

exercício do poder sobre as IES.   

Nesse contexto, o INEP vai exercer seu papel “para a melhoria das políticas 

públicas no Brasil e cumpre um papel relevante” na condução das estratégias para que 

essa regulação aconteça. Em Portugal, como o sistema é público “O Estado tem que 

regular”, ou seja tem que haver a vigilância já que o serviços públicos passam a ser 

desprezados. Essa visão desencantada da ação pública leva a ver o Estado como uma 

empresa que se situa no mesmo plano das entidades privadas. 

Eixo 2. Avaliação e Regulação (11) 

Excertos 

Esse excesso regulatório impede que a sociedade tenha autonomia para escolher o 

projeto que mais atenda às suas necessidades. 

 

A gente toma muito cuidado porque a lei pode ser uma forma de ditadura é e o que eu 

tenho visto ao longo desse tempo é com tanta regulamentação que aconteceu no setor  

evidentemente acabou criando uma ditadura da avaliação e da regulação é onde se 

perdeu o seu verdadeiro sentido. 

 

O  problema é que as normatizações  fogem hoje do contexto da nossa realidade. 

 

A avaliação  agora que deve ter na regulação é buscar o espírito a essência do que está 

na constituição nesses artigos  (Art. 206; Art. 209)que acabei de citar né e tirar esse 

emaranhado de legislação de normas de decretos de portarias e despachos 

desnecessários. 

 

Regulação ela ainda deve continuar 

 

Agora na hora em que você observa que há um conflito e uma tensão permanente entre 

a regulação que está na administração direta é o que me parece uma coisa também 

estranha você tem uma regulação na administração direta como é a regulação a do 

sistema de energia elétrica no sistema de água a regulação a até do sistema de saúde 

né a qual é a política pública que mantém uma regulação na administração direta eu 
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acho esquisito você tem uma regulação tão forte dentro da administração direta e 

aquilo acaba se tornando um cartório né acaba se tornando um cartório o gabinete do 

ministro acaba se tornando o ambiente de pressão de pressão política e essa pressão 

política acaba chegando no Inep. Para que isso possa se abrir para o novo olhar  a 

inovação nós temos que desvincular essa relação que me parece tensa. 

 

Para mim o ideal seria que as agências de regulação fossem externas à administração 

direta ao ministério da educação e que essas agências de regulação elas fossem 

credenciadas como são por exemplo as agências de regulação em muitos países que nós 

conhecemos tá certo são agências de regulação e de acreditação externas. 

 

Avaliação virou formulário regulatório 

 

O sistema precisa estimular o desenvolvimento e se libertar de formulários e da 

burocracia.   

 

Mas, reconhece que todas essas mudanças exigem alteração na legislação  

 

Eixo 3.  Indicadores e qualidade (19) 

Excertos 

Uma das principais questões em relação à avaliação é como assegurar uma qualidade 

do sistema do ponto de vista da formalização e, ao mesmo tempo, permitir uma 

flexibilização que possibilite iniciativa e inovação? 

 

A qualidade é fundamental, mas como avaliar a eficácia dessa qualidade sem criar um 

conjunto de burocracias? 

 

A qualidade é um fator diferenciador na competitividade entre IES, mas o sistema de 

avaliação precisa levar em consideração as assimetrias tanto em relação aos 

indivíduos quanto às próprias instituições de ensino, buscando sempre melhoria 

contínua.  

 

O contexto atual tem gerado impactos econômicos sem precedentes, com fechamento dos 

campi das universidades e uma adaptação para o ensino remoto. De que maneira isso 

afeta a questão da qualidade do ensino  e que esse cenário gera tanto riscos quanto 

oportunidades. 

 

SINAES eu sou literalmente a favor da revisão dos SINAES já me manifestei sobre isso 

muito antes de ser presidente do Conselho Nacional de Educação eu entendo que o 

SINAES precisa ser profundamente alterado em relação ao que nós tínhamos e o que 

nós temos agora né então a lei dos SINAES ela precisa ser revista e nós precisamos não 

só diversificar os instrumentos de avaliação os indicadores de qualidade 

 

Ninguém entende direito qual é o significado de ter uma nota 5, 4 ou 3 né o que que 

significa ENADE de hoje né o ENADE é uma curva de Gauss né é um indicador 

relativo que não faz sentido em que medida o ENADE consegue melhorar a qualidade 

dos cursos de graduação que estão sendo avaliados  

 

(...)  também o IDEB quer dizer você tem muitos indicadores e pouca transparência né 

nós não temos uma digamos assim um painel de indicadores de qualidade que possam 
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servir como indicadores de qualidade pro conjunto do sistema e esse painel por 

exemplo que  eu possa olhar uma instituição e dizer quem são os egressos,  indicadores 

de evasão,  indicador de mercado,  avaliação do egresso  e como  é esse aluno 

ingressando no mercado. 

 

Eu acho importante é ter um sistema de painel de indicadores de qualidade um painel de 

gestão da qualidade oferecido pelo Inep e que esses indicadores subsidiem o sistema de 

regulação 

Concordo que o resultado do ENADE é 25% do CPC e não tem mais nenhuma 

representação. A percepção é a capacidade de saber se o indicador  vai punir ou não 

punir. 

 

Porque pela avaliação do egresso que eu vou medir a eficácia da minha política 

institucional curricular afinal de contas o que são as DCNs? Não só um formulário, 

mas também são colocados no site com o formulário para você comparar 

 

Os indicadores de qualidade precisam ser internalizados pelas IES.  

 

O Enade perdeu a representatividade para as IES e virou um indicador de punição  

 

Existe muita disputa sobre os fatores que podem de fato atestar a qualidade da 

educação e o país possui milhares de IES com missões e estruturas diferentes, todas 

tendo que ser avaliadas 

 

Em relação aos e indicadores de qualidade, a existência de uma prova vem sendo 

discutida e que o INEP tem pensado em formas de achar um ponto de equilíbrio entre 

as IES e os estudantes em relação ao exame  

 

O INEP é útil, mas tem de trazer resultados mais úteis quanto a melhoria da qualidade 

das IES 

 

Prevê uma avaliação das licenciaturas com uma prova única e utilizar muito mais 

competências e menos conteúdos 

 

Não é fácil trabalhar com indicadores, primeiro, existe o risco da criação de um 

rankeamento, além de que os indicadores são sempre imperfeitos e questionáveis, 

limitando olhar a um só ângulo. Por isso, nós do SEMESP defendemos algo na linha do 

U-Multirank, algo multidimensional que leve em consideração diferentes contextos, 

cursos e missões das IES.  

 

É urgente  a necessidade de se ampliar o leque de indicadores de qualidade do sistema 

do ensino superior brasileiro, inclusive considerando a questão da autoavaliação das 

IES. 

 

O Enade é complicado, os indicadores são questionáveis, mas a sociedade gosta de 

rankings.  

 

As discussões após o debate sobre o tema das avaliações em instituições de ensino 

superior nos levaram a concluir que há um consenso entre os presentes ao evento que as 
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avaliações devem continuar com forma de regulação das IES, mas que precisam ser 

modificadas, as propostas de mudanças vão desde o papel do INEP enquanto órgão 

regulador e avaliador, até aos indicadores utilizados pelo SINAES e pelo BNI na prova 

do Enade também. Concordaram que o SINAES teve um papel importante durante um 

período, mas que frente às mudanças vindas com a pandemia e com a modernização do 

mercado de trabalho a prova do Enade nos moldes em que se encontra hoje não garantem 

a qualidade do curso.  

Observamos ainda que entre as falas da Profa. Maria Helena , do Covac e do Curi 

representantes do CNE foram mais resistentes  e contestadoras, enquanto o representante 

do INEP teve uma participação pequena e  fez  uma apresentação do trabalho realizado 

pelo INEP, embora tenha concordado que o INEP já pensa em mudanças na provas do 

Enade. Capelatto, representando o SEMESP teve uma fala bastante convincente quanto à 

realidade das avaliações hoje das IES, concorda que os indicadores do Enade  precisam 

mudar, mas entende ser muito difícil encontrar indicadores que sejam substituídos pelos 

que existem, acredita que o fator empregabilidade seria o mais indicado, mas acha difícil 

encontrar uma maneira de se medir o indicar de empregabilidade já que o mercado está 

muito diversificado. A preocupação do Capelatto, no webinar, pareceu mais interessado 

em divulgar a nova ferramenta de avaliação o U-Multrank.  

Sendo assim, entendemos que a avaliação como política pública e como forma de 

regulação das IES tende a continuar e não poderia ser diferente, uma vez que ali estiveram 

representantes do Estado e representantes das IES sem que apresentassem propostas 

inovadoras ou transformadoras que pudessem trazer subsídios para que o processo de 

avaliação se dê de modo democrático sem as exigências autoritárias de órgãos superiores. 

A avaliação como vigilância está distante de acabar, mas existe a possibilidade de haver 

mudanças nas avaliações externas, se houver respeito às diversidades locais e liberdade 

às IES, que junto com a comunidade local e representantes da população possam definir 

os critérios a serem avaliados.   
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CAPÍTULO 8 

ANÁLISE CONTEXTUALIZADA DOS DADOS E RESULTADOS OBTIDOS 

 

Toda pesquisa se configura como um conjunto de ações, propostas para encontrar 

a solução para um problema, que têm por base procedimentos racionais e sistemáticos. 

Desse modo, esse capítulo tem por objetivo apresentar a síntese do diálogo entre os dados 

empíricos e autores que trataram do tema. Em um movimento analítico foi possível chegar 

à realidade de maneira mais objetiva, permitindo uma reinterpretação da problematização 

apontada. A pesquisa se encerra com resultados favoráveis quanto à visão dos professores 

pesquisados sobre as provas utilizadas nas avaliações externas. Mas, entre os estudantes, 

nos deparamos com resultados aquém das expectativas, e, nesse caso, faz-se a discussão 

com a apresentação de novas formas de enfrentamento da situação analisada.   

8.1 Análise por Triangulação de Dados 

A opção dessa pesquisa por uma abordagem qualitativa do assunto foi resultado 

da compreensão de que esse tipo de pesquisa trabalha com o universo de significados, 

motivações, crenças, valores e atitudes que corresponde a um espaço mais profundo de 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos apenas à 

operacionalização (MINAYO, 2004). 

Para análise dos dados utilizamos a triangulação de dados, procedimento realizado 

em pesquisas qualitativas, em função do tipo de abordagem do tema tratar  das provas 

elaboradas como avaliação externa de estudantes de graduação em IES.  

A interpretação dos dados por triangulação previu três dimensões diferentes: o 

primeiro momento referindo-se à preparação do material; o segundo, do diálogo com os 

autores que estudaram a temática; e, o terceiro, a análise de conjuntura, ou seja, o contexto 

mais amplo e mais abstrato em que se dá a realidade.   

Na primeira dimensão a pesquisa centrou seu interesse  na observação e estudos 

do BNI no processo de elaboração das provas do Enade de pedagogia de 2014 e de 2017, 

apontando parâmetros, indicadores e conceitos sobre as provas possibilitando a 

combinação e cruzamento de múltiplos pontos de vista.   A segunda dimensão, quanto à 

coleta de dados, permitiram quatro técnicas ao pesquisador:  análise documental;  

aplicação de questionário; análise do conteúdo das questões; e análise do discurso dos 

textos que compuseram as questões da prova. Na terceira dimensão utilizamos o 

cruzamento de análise das informações e dados coletados.  
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 Os estudos da triangulação para análise qualitativa das informações coletadas 

preveem no primeiro momento de um processo interpretativo três situações: primeiro, a 

preparação e reunião dos dados; em seguida, a avaliação de sua qualidade; e, na terceira 

situação: a elaboração de categorias de análise. Esses dados estão detalhadamente 

expressos no Capítulo 4 ao tratar da análise de conteúdo das questões da prova; Capítulo 

5 e Capítulo 6 da análise do discurso dos textos das questões das provas; Capítulo 7  

análise dos questionários aplicados aos  professores e aos estudantes e análise dos 

discursos do webinar.  

8.2 Cruzamento de análise das informações e dados coletados 

O objetivo dessa etapa de trabalho permitiu a reinterpretação, ou uma 

interpretação das interpretações, a fim de identificar se  os itens das provas do Enade de 

2014 e 2017 de pedagogia foram elaborados a partir dos  conteúdos curriculares, 

competências e perfil do aluno previstos nas DCN e a partir dos dados obtidos  conhecer  

qual a influência que  os  processos de exame e provas  podem exercer sobre a formação 

dos sujeitos. Dos dados coletados da investigação:  conteúdo das provas; análise dos 

discursos do textos das provas e dos discursos do debate dos representantes do INEP do 

SEMESP e dos CNE no webinar;  das reflexões dos  professores e dos estudantes das IES  

pode-se concluir sobre a situação das provas das avaliações externas em IES sob quatro 

aspectos:1) a prova com  suas características, formato,  modelo; 2)  a avaliação externa 

(SINAES/ ENADE) como mecanismo de regulação e de controle de uma tecnologia de 

poder; 3) a avaliação  como “nota”,  a serviço da competitividade do mercado; 4) as  

possibilidades de resistência contra as estratégias de poder neoliberal (Quadro n. 32). 

Quadro n. 32   Triangulação dos dados 

 Provas - BNI/INEP 

(formato, modelo 

das provas) 

Avaliação = 

SINAES/ENADE 

regulação/ controle/ 

tecnologia de poder 

Avaliação = 

NOTA 

(Competitividade 

para o Mercado) 

Avaliação = 

/RESISTÊNCIA 

(autogoverno) 

 SIM  NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

PROFESSORES  x  X x  x  
PARTICIPANTES DO 

WEBINAR 
 x X  x   x 

ESTUDANTES x  X   x  x 
PROVAS 

(CONTEÚDO/DISCURSO 
 x  X x   X 

Elaborada pela autora 

A primeira coluna do Quadro. 32 refere-se aos sujeitos  de pesquisa: professores; 

estudantes e participantes do webinar; e; os dados obtidos da análise do conteúdo e do  

discurso das provas. A 2ª coluna representa como são percebidos os critérios da prova 
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quanto ao formato, à organização, tipo de item, ao conteúdo. A 3ª. coluna representa o 

que pensam os sujeitos sobre avaliação externa enquanto tecnologia de poder, instituída  

pelos órgãos governamentais: SINAES; BNI; INEP; ENADE.  A 4ª coluna representa 

como os sujeitos da pesquisa veem o sentido de avaliação quanto à nota da prova, nota 

do curso. A 5ª coluna representa a percepção dos sujeitos sobre avaliação, porém com  

expectativas  inovadoras, como movimento de resistência aos mecanismos impostos já 

existentes. A conclusão obtida: 

1ª Coluna. Provas - BNI/INEP (formato, modelo das provas). Apenas os 

estudantes visualizaram as provas com aspectos positivos, não apontaram  dificuldades 

ou problemas. Diferentemente dos professores e participantes  do webinar que viram 

problemas a serem corrigidos. Da análise dos conteúdos e dos discursos também 

identificaram problemas dos conteúdos, textos com discursos da empresa. 

2ª Coluna.   Avaliação = SINAES/ENADE regulação/ controle/ tecnologia de 

poder. Os participantes  do webinar e estudantes  concordaram que a avaliação do Sinaes 

e prova do Enade  continuem com a  função regulatória de vigiar e punir. Em contrapartida 

os professores não concordaram que a avaliação com função de sanção e punição seja a 

melhor forma de avaliar uma IES. 

3ª. Coluna. Avaliação = NOTA (Competitividade para o Mercado). Nesse grupo, 

tanto professores quanto participantes do webinar entenderam que a mensuração dos 

cursos por nota tendem a colaborar com o mercado competitivo. Apenas no grupo de 

estudantes não foi encontrada nenhuma observação a esse respeito. 

4. Coluna. Avaliação = RESISTÊNCIA (autogoverno). Encontramos 

demonstração de resistência aos processos de avalição por meio de provas apenas junto 

aos professores. As observações do debate durante o webinar ficaram apenas nas 

discussões, no entanto não visualizamos nenhum tipo de ação frente aos problemas 

apontados.    

Em resumo, as transformações que a lógica neoliberal impôs à função do Estado, 

substituindo sua função de bem estar à população ao papel de um estado regulador e 

avaliador privilegiando os indivíduos mais aptos e os mais fortes fez com que os 

indivíduos se adaptassem às situações de competição como fonte de benefícios.  

As estratégias de poder desse estado avaliador trouxeram novas relações entre 

governo e sujeitos sociais. O estado como uma empresa, com papel reduzido em matéria 

de realizar ações de interesse geral da população vai exercer seu poder de forma mais 
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indireta, orienta as atividades e incorpora as normas e os padrões definidos pelos agentes 

privados.  

As técnicas de gestão de desempenho baseadas em vigilância, avaliação como 

método da arte de governar passam a ser as estratégias adotadas pela nova 

governamentalidade. A cultura de resultados se impõe como estratégia da tecnologia do 

poder.  

Os testes, as dissertações, os conhecimentos exigidos nas provas do Enade servem 

como medida de eficiência e  oculta as finalidades próprias de cada IES em nome da 

norma contábil como se as IES não tivessem seus valores  próprios. Durante a 

investigação identificamos que existem questões que preenchem os requisitos previstos 

pelo BNI/INEP exigindo do estudante certo tipo de conhecimento conceitual ou seja, os 

conteúdos curriculares previstos nas DCNs, os quais consideramos questões coerentes 

com possibilidades de se avaliar o  curso oferecido pelas IES.  Por outro lado, muitas 

questões exigiram do estudante outros tipos de competências e   conhecimentos que  não 

são exigências  apenas do curso de pedagogia, mas traduzem resultado adquirido ao longo 

da sua vida escolar. Desse modo, embora as estratégias utilizadas pelo BNI tenham a 

função de vigilância das IES, ficou claro que as questões das provas não são suficientes 

para se afirmar que a nota mais alta de um curso refere-se aos estudantes com melhor  

aproveitamento.  

Os padrões  uniformizados interiorizados pelas normas de desempenho exigidos 

nas avaliações do Enade elaboradas pelo BNI/INEP fazem  uma revolução das 

mentalidades,  fabricam o sujeito empresarial, um sujeito empreendedor, que  reproduz, 

multiplica ou reforça as relações de competição entre eles o que exigirá que eles se 

adaptem às condições cada vez mais duras que eles mesmos produziram.  

Durante o debate do webinar identificamos muitas contradições nos discursos 

expressos, pois num primeiro momento, ao ouvir as discussões e críticas sobre a prova,  

a primeira impressão era de que todos concordavam com mudanças e alterações das 

políticas de avaliações externas, defendendo os interesses dos estudantes, dos professores, 

além de estarem conscientes das falhas nos processos de avaliação do BNI/INEP e que os 

indicadores utilizados não são eficazes. No entanto, na análise dos discursos ficou 

evidente que são muito mais aliados dos órgãos governamentais na condução das políticas 

direcionadas à população que  tendem a favorecer  o mercado das IES, do que interessados 

em resistir à logica neoliberal imposta, ou seja a do engajamento pleno a sua atividade 

profissional, a vontade de realização pessoal  o anima a ser o “colaborador” da empresa. 
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Embora estejam conscientes da problemática, os debatedores se traduzem  como  sujeitos  

conduzidos a fazer escolhas que sejam  proveitosas a todos e a cada um. São sujeitos  

inteiramente  envolvidos na atividade que se exige que ele cumpra; impelidos a agir sobre 

si mesmos para fortalecerem-se e assim sobreviverem na competição;  fazendo com que 

o indivíduo trabalhe para a empresa como se trabalhasse para si mesmo. 

Os estudantes consideraram a prova muito boa, boa ou regular, apenas duas 

respostas  foram ruins ou muito ruins. Também acharam que a prova tem boas questões 

e são bem elaboradas e a nota dos estudantes, obtida na prova, foi compatível com os 

conhecimentos adquiridos durante o curso. Responderam que as IES os prepararam muito 

bem para fazer a prova e receberam dos seus professores bom treinamento, além de  gostar 

dos  prêmios e incentivos que lhes foram ofertados. Sendo assim, estavam motivados para 

realizar a prova.  

Sobre as avaliações de cursos, os estudantes consideraram que o Enade avalia sim 

a qualidade do curso, justificando: a avaliação é importante, desde que não se limite  

apenas à aprendizagem; a avaliação externa força as IES e alunos a buscarem 

“excelência”;  o Enade é uma forma de saber se o aluno se apropriou do conhecimento 

do curso; serve para testar o conhecimento do aluno;  é uma prova que considera “o 

ponto de partida e não apenas o de chegada”;  é uma prova em que  se avalia se o curso 

é ou não de qualidade;  a prova pode verificar se a IES está oferecendo o currículo 

necessário.  

Observam-se as técnicas de gestão baseadas na revolução das mentes que 

fabricam o sujeito empresarial que é guiado pelo Estado a ser bem-sucedido, os estudantes 

têm a crença de serem empoderados ao cumprir os objetivos da prova. Interiorizam a 

uniformização de padrões, das normas de desempenho, autovigilância, enfim, indicadores 

que os adaptam  à competição com os outros. Desse modo, reproduzem, multiplicam ou 

reforçam as relações de competição entre eles.  

Técnica eficaz de sujeição que vê a sociedade como uma empresa necessita de 

uma nova norma subjetiva, não mais de um sujeito produtivo das sociedades industriais, 

mas um sujeito em formação. Um sujeito que sofre efeito de discursos inseridos na 

história da sociedade. 

Pelos resultados obtidos, observou-se que a maioria dos estudantes concordou que 

a avaliação é um mecanismo necessário tanto para as IES, quanto para os alunos. Têm a 

falsa concepção de que as provas, mesmo sendo mecanismo de vigilância, ela pode 

melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem nas IES. Concordam que na educação, 
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as políticas de avaliações externas visam oficialmente tornar a escola mais eficiente, 

melhorar o seu desempenho, mas não percebem que esse é o ideal, ou a ideologia de fundo 

do neoliberalismo. Portanto mostraram-se assujeitados pelas tecnologias de poder da 

governança neoliberal. 

Estimulados à competição pelas políticas neoliberais, os estudantes tendem a levar 

as suas capacidades o mais longe possível, contribuindo com a concorrência entre as 

instituições que os testes e avaliações sistemáticas promovem, levando-os junto dos 

professores e as próprias instituições a manterem a competição entre si.  

É preocupante que os estudantes saiam da universidade com desempenho 

acadêmico insatisfatório, mais preocupante ainda que os jovens tenham uma formação 

sem consciência crítica e sem os ideais humanitários de uma sociedade justa. Empenhar-

se em prepará-los apenas para o empreendedorismo para ocuparem cargos de liderança 

como se todos tivessem a chance de se tornar empreendedores talvez não seja o mais 

importante, mas as IES deveriam resistir a essa lógica da competitividade, ter seus 

interesses voltados para preparar bons cidadãos do seu país, bons cidadãos do mundo e 

pessoas mais felizes. Em vez de produzir diplomas, produzir mais conhecimento e 

pesquisas. É preciso mostrar aos estudantes que vale a pena ser honesto. É preciso criar 

histórias em que o vencedor não é o mais poderoso. Histórias em que quem foi escolhido 

não foi o mais arrogante, mas o mais tolerante, aquele que mais escuta os outros.  

O poder disciplinar consiste em não se apropriar, retirar; mas, sim, “adestrar”  para 

apoderar-se do sujeito ainda mais, produzindo, assim, um perfil dócil e útil. É desta 

maneira que se dão os disciplinamentos que compõem a sociedade neoliberal. “Nessa 

atualidade aparece o indivíduo moderno, produto de uma tecnologia, constituído 

enquanto objeto de saber e resultado das relações de poder, marcado pela docilidade e 

utilidade que justificam o processo de sua constituição.” (FONSECA, 2003).  

A maioria dos professores afirmou que se lembravam da última nota do Enade do 

seu curso, foi quando percebemos que existe uma preocupação pela nota obtida no Enade. 

Muitos concordaram com a nota que o curso obteve, pois para eles a prova tem boa 

aceitação ao revelar a qualidade do curso, pois associam a nota obtida pelos estudantes 

ao trabalho realizado por eles. Percebe-se uma concepção mais crítica sobre avaliação 

quando responderam que a avaliação nos parâmetros exigidos pelo MEC das provas do 

Enade não é suficiente para qualificar ou não um curso. Este dado vem demonstrar que 

existem resistências ou oposição entre os professores sobre o processo de avaliações 

externas em IES.  
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Entendem que os resultados da prova Enade podem promover mudanças nas IES 

quanto às provas aplicadas pelos professores, mas, há aqueles que não consideram justos 

os critérios estabelecidos pelo MEC/INEP e justificaram que têm questões  mal 

formuladas que  induzem a erros de interpretação, além de não levar em conta outros 

indicadores, como a empregabilidade dos formandos. 

Sobre a utilidade dessas provas ou a quem essas provas Enade  têm servido, uma 

grande parte dos professores respondeu que elas têm servido ao mercado das IES, aos 

investidores de IES privadas, aos rankings entre IES ao marketing institucional; outro 

grupo entende que são avaliações com a finalidade de classificar, regular e credenciar 

cursos e/ou rendimento dos alunos; apenas um professor disse que atende ao processo 

pedagógico e às metodologias dos professores. Desses resultados pode-se perceber que 

os professores têm consciência de que as avaliações externas têm um caráter político de 

atendimento aos mecanismos do mercado empresarial. 

 Os dados nos levam a afirmar  e comprovar a hipótese da pesquisa de que a prova 

do Enade tem sido utilizada como mecanismo de poder, típica de uma 

governamentalidade neoliberal que promove a vigilância dos indivíduos por meio de  

provas e de exames, na medida em que atende à lógica empresarial do mercado das 

instituições privadas. Quanto maior o desempenho do indivíduo, mais ele tem a chance 

de obter sucesso profissional, bem como a satisfação dos seus desejos e de felicidade. 

Além disso, quando algumas respostas indicam que a avaliação tem servido para avaliar, 

classificar, regular  e credenciar  cursos e avaliar rendimento dos estudantes, mais uma 

vez comprova-se a concepção de Foucault de que as provas e exames são estratégias de 

poder para vigiar, regular e punir aqueles que não atendem às performances exigidas pelo 

mercado neoliberal.  Aqueles que responderam que a avaliação tem servido aos pais, à 

sociedade e à comunidade, confirma-se a expectativa do indivíduo em matricular-se em 

uma instituição que tenha um conceito 4 ou 5, transferindo ao Estado a responsabilidade 

de regular os cursos para que possa escolher a instituição mais qualificada para matricular 

seu filho, dando credibilidade e corroborando com o resultado que é publicado pela mídia. 

Apenas um professor respondeu que o Enade poderia ser útil às mudanças do processo 

pedagógico e metodologias dos professores.  

Há um consenso no grupo de professores que o Enade deve continuar como 

política pública de avaliação externa e se for bem utilizada pode ser um bom mecanismo 

balizador do cenário nacional, porém com mudanças, tais como:  novos modelos de 

avaliação com reajustes e reformulações; uma avaliação como acompanhamento pelo 
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aprendizado do aluno e sua formação profissional, pois a sociedade necessita desse 

retorno. Entre os que discordaram da continuidade do Enade, justificaram que a avaliação 

não avalia nem a IES e nem o curso, mas apenas serve para o ranking entre IES e atende 

aos interesses das IES privadas, entendem que é o Enade é um instrumento que serve para 

fins políticos e ideológicos ao tentar impor um único modelo de escolarização e acreditam 

na autoavaliação onde cada instituição através de critérios estabelecidos define a sua 

política de avaliação. 

Quanto à qualidade das questões elaboradas para a prova, o formato das questões 

do tipo  teste e as do tipo  dissertativa têm sido aceito pela maioria dos professores, no 

entanto ao serem questionados sobre qual o  melhor  modelo de prova  para avaliar o 

estudante de graduação, prevaleceu a opinião de que não é o melhor formato apontando 

os  problemas: ocorre alteração do projeto pedagógico nas IES para atender à proposta do 

Enade; é uma prova conteudista; apenas alunos que  têm o hábito de leitura de jornais, de 

assistir noticiários ou que têm contato com cultura saem-se bem nas provas, portanto a 

prova é injusta com estudantes de regiões distantes e mais retiradas; é uma avaliação 

insuficiente com critérios ruins. Nesse item constatamos uma crítica à prova de formação 

geral que apresenta conteúdo da atualidade exigindo competências nem sempre atendidas 

por todas as IES.  

Observam-se práticas contestadoras quando se age segundo métodos e motivos 

justificáveis. Nesse sentido, a pesquisa torna-se um ato de resistência, na medida em que 

leva os indivíduos a manifestarem seus descontentamentos.  Atos de resistências ao poder  

devem ser entendidos como aqueles que visam à defesa da liberdade. Sob certas 

condições a força dos grupos tem o potencial de contestar os sistemas hegemônicos de 

poder e de ter êxito em modificá-los, com a possibilidade de transformação da sociedade 

neoliberal vigente (FOUCAULT, 1994).  

 

8.3 Do empreendedor de si para o autogoverno de si: uma proposta para sujeitos 

livres, autônomos e mais felizes  

Explicitadas as conclusões dos resultados obtidos da investigação, ficam claras as 

críticas e posicionamentos dos sujeitos sobre as provas Enade elaboradas pelo BNI/INEP 

para avaliar as IES. Entre os estudantes vemos um grau muito baixo de consciência 

crítica, sem a percepção das formas de poder que vêm sendo exercidas sobre suas mentes 

e sobre suas vidas, na medida em que aceitam e se submetem aos processos de avaliações 
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externas, reconhecidas como estratégias de um governo por individuação ou 

normalização.  

Nos dados obtidos percebe-se um gigantesco aparato de técnicas e procedimentos 

desenvolvidos para conhecer, dirigir e controlar a vida das pessoas, seus modos e estilos 

de existência, suas maneiras de sentir, avaliar, pensar. Nas provas elaboradas pelo 

BNI/INEP observamos essas técnicas e saberes, dentro do projeto de otimização do poder. 

Se essas provas não trazem contribuição para o desenvolvimento e formação dos 

estudantes, elas têm o objetivo explícito de conhecer e controlar a vida subjetiva de cada 

um dos membros submetidos aos seus campos de ação.  Para Foucault, essa é a técnica 

característica do poder neoliberal, ou seja, dispor, simultaneamente, de técnicas 

totalizantes e procedimentos que visam ao “governo por individuação”. 

A palavra indivíduo nos remete a sujeito, mas Foucault adverte que 

semanticamente  essas distinções  não são simples.  “Sujeito ora é sinônimo de 

assujeitamento, de ser passivo diante de processos sociais impositivos; ora é sinônimo de 

possibilidades de subjetivação, de ter consciência de si” (SPINK; FIGUEIREDO; 

BRASILINO. 2003, p.16) 

Tanto os processos de objetivação quanto os processos de subjetivação concorrem 

conjuntamente na constituição do indivíduo, sendo que os primeiros o constituem 

enquanto objeto dócil e útil e o segundo enquanto um sujeito. Pode-se dizer que o termo 

“sujeito” serviria para designar o indivíduo preso a uma identidade que reconhece como 

sua, assim constituído a partir dos processos de subjetivação. Esses processos, justapostos 

aos processos de objetivação explicitam por completo a identidade do indivíduo moderno; 

objeto dócil e útil e sujeito (FONSECA, 2003). 

Um modo de governar por “individuação ou normalização” seria o substituto 

contemporâneo do poder pastoral desenvolvido no passado pela igreja. Mas, agora o 

poder tem novos processos e conhecimentos à sua disposição: avaliações, relatórios, 

enquetes, pesquisas e bancos de informações, provas, exames, testes onde estão 

disponíveis dados pormenorizados e sutis, levando a um exercício do poder que não é 

visível, como  afirma Foucault, “sem conhecer o que se passa na cabeça das pessoas, sem 

explorar suas almas, sem forçá-las a revelar seus segredos mais íntimos” (FOUCAULT, 

1994, p.229). 

Essa técnica do poder por individuação pretende conhecer a consciência das 

pessoas, com o objetivo de dirigi-las.  O resultado desse processo de controle nada mais 
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é do que o sujeito “assujeitado” à normas e padrões de constituição de sua subjetividade, 

e auto identificado por meio de regras previamente perpetradas de conduta.   

Trata-se, nesse caso, do indivíduo condicionado e autocondicionado, do “bom 

moço” instituído nos padrões individualistas do modo de vida ocidental, regido pela 

moralidade capitalista e seu paradigma do modo de ser burguês. Mas, é possível 

contrapor-se a essa realidade normalizadora das técnicas de conhecimento e de controle 

das subjetividades, por meio das lutas de resistência em torno do estatuto da individuação, 

sintetizadas por:  “sem dúvida, o objetivo principal, hoje, não é o de descobrirmos, mas o 

de nos recusarmos a ser o que somos” (FOUCAULT, 1994, p.232).  

Sendo assim, não se deve ter a ideia de que o poder é um sistema de dominação 

que tudo controla e que não deixa nenhum lugar para a liberdade. Nas situações onde o 

poder, como um modo de ação sobre a ação dos outros, ou do governo dos homens uns 

sobre os outros também podem existir a liberdade. O poder apenas se exerce sobre 

“sujeitos livres” e enquanto são “livres” (sujeitos individuais ou coletivos) têm diante de 

si um campo de possibilidades no qual muitas condutas, muitas reações e diversos modos 

de comportamento podem ter lugar. Esses estudantes não estão acorrentados, não estão 

em uma situação física, sem se mover ou reagir, desse modo têm a liberdade de  

movimentar-se, de fugir e  assim  resistir.  

Por outro lado, os professores da pesquisa, por exemplo, mostraram-se mais 

críticos,  apontaram as falhas do processo, manifestaram suas insatisfações, dando a 

demonstração de serem contrários, não se deixaram enganar por um sistema de poder, 

sendo assim, as formas de resistência por individuação são pertinentes, desde que sejam 

colocadas em ação, na práxis. 

Não se trata de uma liberdade simplesmente teórica, nem tão pouco vista no plano 

das lutas sociais, mas, o campo da liberdade é o da práxis, é o da ética, ou seja, são as 

estratégias que sustentam a lógica dessas práticas e, por conseguinte, a maneira pela qual 

os indivíduos, livremente, em suas lutas, em seus afrontamentos, em seus projetos, 

constituem-se como sujeitos de suas práticas ou recusam-se às práticas que se lhes são 

propostas e impostas.  

A liberdade somente pode se externar em um espaço público no qual sejam 

garantidas as condições mínimas para seu exercício, e estas somente podem ser dadas 

num ambiente explícito de tolerância político-social ao exercício da liberdade. Foucault 

chama de lutas no campo dos afrontamentos e resistências ao poder:  
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(...) as lutas contra a dominação (étnicas, sociais, religiosas); as lutas 

contra as formas de exploração (que separam o indivíduo do que ele 
produz); e, finalmente, as lutas que levantam a questão do estatuto do 

indivíduo (lutas contra o assujeitamento, contra as diversas formas de 

subjetividade e submissão (FOUCAULT, 1994, p. 662). 
 

As lutas em torno da individuação, são as que trazem, questionamentos, métodos 

e objetivos inovadores, com efeitos que não são desprezados pela esfera pública. As lutas 

individualizantes, enfim, são lutas efetivamente potentes contra as tecnologias de poder 

desenvolvidas na sociedade ocidental nos últimos séculos, e que têm no estado 

contemporâneo um de seus principais representantes. 

Apesar de o poder estar disseminado por todas as partes do mundo social, no 

INEP, no SEMESP, nas IES, nas provas, numa trama complexa e heterogênea de relações 

de poder, as resistências ao poder também fazem parte e estão ali presentes, como vimos 

no caso do webinar, um espaço aberto de discussão, onde todos puderam criticar,  

manifestando suas incertezas, embora não tenha acontecido a práxis, portanto uma chance 

perdida que os representantes do INEP, do CNN, do SEMESP tiveram, pois não 

assumiram estratégias para as mudanças. Sendo assim, há possibilidades de resistir, desde 

que se entenda a forma como o controle se dá, como afirma Foucault, “é o fato de que ele 

se exerce sobre cada indivíduo, um controle que nos fabrica, impondo-nos uma 

individualidade, uma identidade” (FOUCAULT, 1994, p.662).  

A individualidade é completamente controlada pelo poder e todos nós somos 

individualizados, no fundo, pelo próprio poder, ou seja, a identidade de cada um é efeito 

e instrumento de poder. As resistências ao poder precisam ser entendidas como aquelas 

que visam à defesa da liberdade.  

Então, o problema não está tão somente no Estado e nas suas instituições, mas 

sobretudo na própria esfera subjetiva, onde eles têm uma influência produtiva de aniquilar 

do modo próprio da condição livre. A questão, assim, é produzir, criar, inventar novos 

modos de subjetividade, novos estilos de vida, novos vínculos e laços comunitários, para 

além das formas de vida empobrecidas e individualistas implantadas pelas modernas 

técnicas e relações de poder. 

As lutas de resistência, nos casos da individuação, são lutas pela autonomia e 

emancipação, que exigem um trabalho contínuo e sem descanso de afrontamento dos 

processos de autonomização contra as técnicas de individuação e normalização. Exigem 

uma agonística na esfera subjetiva, de valor tanto político, como também ético. Uma 

proposta de transformação seria de uma infinita tarefa de libertação, como a passagem 
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para uma vida desvinculada de guias, tutores e autoridades que controlariam a consciência 

e a esfera subjetiva.  

A própria IES, em parceria com professores e estudantes promoveriam encontros 

onde pudessem ser visualizados pela população do seu bairro e de sua comunidade, os 

egressos e sua inserção no mercado profissional, não se deixando levar pela concorrência 

entre elas. A população poderia avaliar uma IES pelos serviços que realiza não mais por 

meio de “notas”, mas pela formação de sujeitos críticos, éticos e, consequentemente mais  

felizes.  

O ápice ao qual se poderia chegar a partir das lutas de resistência, desse modo, 

seria a governabilidade, ou seja, o autogoverno dos indivíduos livres e autônomos, uma 

autonomia a ser considerada numa esfera pública não restritiva, dependente apenas do 

grau de autonomia e liberdade de cada um dos membros da comunidade e da sociedade, 

espaço público, bem entendido, conquistado passo a passo pela recriação e reinvenção 

constantes de novas formas de sociabilidade e novos estilos de existência.  

Para Foucault essas, seriam lutas anárquicas capazes de realizar o ideal de 

liberdade, de autonomia e de autogoverno. O futuro das lutas políticas e da reflexão ética, 

portanto, vive nos movimentos verdadeiramente inovadores e criativos da atualidade, os 

únicos dignos da modernidade: os diferentes tipos de anarquismo, cada vez mais 

presentes nos movimentos políticos ativos desde o final do século XX. 

MAPA CONCEITUAL 

 

Figura. n. 11 Mapa conceitual 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As avaliações institucionais tornaram-se práticas frequentes como mecanismo de 

regulação das políticas públicas em educação nas últimas décadas. O INEP/MEC junto 

ao BNI tem sido responsável pela elaboração e aplicação dessas avaliações nacionais em 

larga escala. Nas instituições escolares, as avaliações dos alunos são feitas pelo professor 

para propor alternativas pedagógicas no âmbito da sala de aula. As avaliações 

institucionais por outro lado, distinguem-se das avaliações internas, na medida em que 

são elaboradas por um órgão externo às escolas, com a finalidade de fazer juízos de valor 

e propor alternativas em âmbito mais amplo. 

Esse estudo teve o propósito de desenvolver a tese sobre esse assunto cujo tema  

tem foco nas provas de pedagogia do Enade de 2014 e 2017 elaboradas conforme as 

normas estabelecidas pelo BNI/INEP com a finalidade de avaliar estudantes das IES e  

mensurar a qualidade dos cursos de graduação. Enade é o exame realizado a cada três 

anos pelos estudantes  de cursos de graduação. Por meio de um conjunto de áreas 

disciplinares são obrigados a fazer uma avaliação de competências.  Os exames têm o 

formato de testes (itens) ou seja, de questões de múltipla escolha e de questões 

dissertativas que avaliam com base nas competências e habilidades; conteúdos 

curriculares e perfil do egresso previstos nas  DCN-Diretrizes Curriculares Nacionais  de 

cada curso. 

Pelo tema tratar de avaliação em larga escala, optou-se pelas provas do Enade de 

2014 e de 2017 de pedagogia para levantamento de dados da pesquisa prévia, pois é um 

exame nacional polêmico que leva à discussão entre estudantes, professores e 

profissionais envolvidos com o ensino superior. A sua eficiência tem sido questionada do 

ponto de vista das prováveis mudanças que vêm sendo realizadas nas IES a partir de seus 

resultados.  

As pesquisas bibliográficas apontaram problemas sobre esse processo de 

avaliação institucional:  o Sinaes, um sistema de avaliação no âmbito nacional previsto, 

ao início, como paradigma de avaliação participativa, não se consolidou,   existem 

dificuldades a serem revistas pelos órgãos governamentais. O Enade que tem por objetivo 

avaliar a aquisição de conhecimentos e habilidades dos alunos previstos nas DCNs tem 

fragilidades a serem corrigidas, conforme Relatório da OCDE (2018).  

A tese se orientou a partir de que as provas, enquanto práticas pedagógicas 

avaliativas funcionam como dispositivos que se materializam nas tecnologias do poder 

do Estado neoliberal, representado pelo BNI/INEP durante a elaboração e aplicação da 
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prova do Enade. Sendo assim, a avaliação em larga escala caracteriza-se como uma 

prática institucional aplicada aos estudantes como norma de controle, onde, esses 

indivíduos, tornam-se “assujeitados” em seu processo de formação. 

Na busca por identificar se os itens utilizados pelo BNI na prova do Enade de 2014 

e 2017 podem medir as competências e conteúdos curriculares do curso de pedagogia e, 

também conhecer se têm influência sobre  a  formação do sujeito pode-se compreender 

que os mecanismos ou estratégias utilizadas nas provas  do Enade vêm ao encontro da 

lógica do controle, impondo os saberes desejáveis que os estudantes devem demonstrar 

para atender à política neoliberal. Saberes reconhecidos e impostos como necessários para 

o exercício da profissão que o estudante escolhe, classificando-os em bons ou maus, 

transferindo a eles a responsabilidade pelo seu sucesso ou pelo fracasso.   

Por meio dos procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica; análise do 

conteúdo dos textos-base, análise dos discursos dos textos das provas e dos debatedores 

no webinar; questionários aplicados aos estudantes e professores das IES, pudemos testar 

as hipóteses da investigação e a constatação de que: 

1) A nova racionalidade neoliberal da gestão pública, leva à restruturação do Estado 

de duas maneiras: de um lado a instauração de privatizações das empresa públicas; 

de outro a instauração de um estado avaliador e regulador que mobiliza  estratégias 

de poder, reestruturando  novas relações entre governo e sujeitos sociais. 

2) A técnica da governamentalidade que define normas de conduta, próprias das 

sociedades de mercado, sobre as ações dos indivíduos, aparentemente livres em 

suas escolhas, pela ação do Estado, onde todos devem submeter-se ao princípio 

de accontability, isto é, a necessidade de “prestar contas” e ser avaliado em função 

dos resultados obtidos. 

3) Por meio do Enade, o Estado aparenta controlar as IES no contexto didático-

pedagógico, e no aspecto político, pois o exame adquire também a conotação de 

uma sanção, seja qual for o seu resultado, além de enraizar no inconsciente de  

cada um, a impressão de estar constantemente vigiado; 

4) No processo das provas do Enade são reconhecidos três modos de subjetivação 

propostos por Foucault, que transformam os seres humanos em sujeitos: a 

objetivação dos sujeitos no campo dos saberes (conteúdos das provas); a 

objetivação do sujeito nas práticas do poder de um sistema de avaliação que 

divide, classifica e mensura; e, a subjetivação do indivíduo que pensa sobre si 
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mesmo, aqueles que  se submetem ao processo e perdem o controle sobre si 

mesmos; 

5) O sujeito neoliberal não é mais governado pela sua eficácia pessoal, deixa-se de 

lado a eficácia do sujeito por títulos, diplomas, status, experiência acumulada, 

agora passa-se a confiar na avaliação mais refinada e regular de suas competências 

postas efetivamente em prática a todo instante.  

6) O sujeito não vale mais pelos conhecimentos que foram reconhecidos durante sua 

trajetória escolar e profissional, mas tem valor pela nota que obtém nos exames, 

sejam eles do ENEM, ENADE, OAB ou pela nota que a sua IES tirou no Enade. 

7) A avaliação torna-se o meio de orientar a conduta pelo estímulo ao bom 

desempenho individual. Confirma-se a ideia de que as avaliações/provas 

tornaram-se práticas frequentes de governamentalidade do Estado neoliberal,  

com a função de “assujeitamento” dos indivíduos.  

Apesar de o poder estar disseminado por todas as partes do mundo social, no 

INEP, no SEMESP, nas IES, nas provas Enade, numa trama complexa e heterogênea de 

relações de poder, as resistências ao poder também fazem parte e ali estão  presentes. 

Sendo assim, há possibilidades de resistir, desde que se entenda a forma como o controle 

se dá e saber que as resistências ao poder precisam ser entendidas como aquelas que visam 

à defesa da liberdade.  

Então, o problema não está apenas no Estado e nas instituições, mas sobretudo na 

própria esfera subjetiva, onde eles têm uma influência produtiva de aniquilar o modo 

próprio da condição livre. A questão, assim, é produzir, criar, inventar novos modos de 

subjetividade, novos estilos de vida, novos vínculos e laços comunitários, para além das 

formas de vida empobrecidas e individualistas implantadas pelas modernas técnicas e 

relações de poder. 

Para Foucault, essas seriam lutas anárquicas capazes de realizar o ideal de 

liberdade, de autonomia e de autogoverno ou a governabilidade.  Uma autonomia a ser 

considerada numa esfera pública não restritiva, dependente apenas do grau de autonomia 

e liberdade de cada um dos membros da comunidade e da sociedade, um espaço público 

conquistado passo a passo pela recriação e reinvenção constantes de novas formas de 

sociabilidade e novos estilos de existência.  
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