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Discurso e significação dos professores do curso pedagogia sobre o 
Exame Nacional de Curso  

Luciane Maria Schlindwein1 
Cláudia Renate Ferreira2 

Claudia Maria Petri3 

Este trabalho é parte integrante de um projeto no qual vem-se 
investigando um programa de avaliação externa, qual seja, o Exame 
Nacional de Cursos. Este trabalho foi desenvolvido em um curso de 
Pedagogia, no município de Brusque, Santa Catarina. Trata-se de um curso 
pequeno com 332 alunos, em oito períodos letivos, em funcionamento 
desde 1987. Este curso possui um corpo docente qualificado. Em 2001 eram 
trinta professores: onze especialistas (dos quais, cinco mestrandos); 
dezessete mestres (dos quais quatro doutorandos) e dois doutores. 
Justamente por se constituir em um grupo pequeno, os professores 
procuram trabalhar de forma integrada e, desde 1998 vem sendo discutido, 
elaborado e implementado o projeto pedagógico do curso.  

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os 20 professores 
do curso. Ou seja, todos os professores do curso participaram da pesquisa. 
O conteúdo das entrevistas foi o exame nacional de cursos e suas 
implicações no currículo do curso.  

Optou-se por uma análise qualitativa, que pudesse captar os 
significados e sentidos atribuídos pelos professores em seus depoimentos. 
Na pesquisa qualitativa, o foco das análises volta-se para a compreensão do 
fenômeno estudado, apreendendo os diferentes detalhes que compõem o 
campo de pesquisa. A ênfase do trabalho esteve focada na descrição, 
interpretação e caracterização do discurso dos professores do curso de 
pedagogia. Esta descrição e caracterização centram-se na percepção destes 
professores sobre o impacto do ENC no currículo do curso de Pedagogia. 
De acordo com Bogdan & Biklen (1994) os investigadores qualitativos 

                                                 
1 Doutora em Psicologia da Educação — PUCSP, docente e pesquisadora da Universidade 
do vale do Itajaí-UNIVALI. 
2 Mestre em Educação-UNIVALI, docente da Universidade Regional de Blumenau. 
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buscam compreender o processo no qual as pessoas constroem e 
transformam significados.  

Para empreendermos a análise dos dados, apoiamo-nos nos ditames 
de Pino (2001, 2002), especialmente no que se refere ao delineamento da 
metodologia semiótica traçada pelo autor. Nesta perspectiva metodológica, 
o foco da análise é a palavra, ou melhor, o significado, sentido e valor da 
palavra no contexto de significação do discurso. Esta empreitada exigiu a 
articulação dos postulados de Vygotsky (1989), Peirce (19...) e Bakhtin 
(1979). Este último, com suas contribuições a respeito do dialogismo e 
polifonismo.  

A definição deste marco epistemológico permitiu delinear o valor que 
uma informação adquire no conjunto de informações em desenvolvimento 
na investigação. A ênfase das análises recaiu na captação de significados e 
sentidos dos professores sobre, as vantagens e desvantagens do exame 
nacional de cursos.  

Os sujeitos pesquisados, no caso os professores do curso de 
pedagogia são os principais protagonistas de investigação. Eles são os 
enunciatários do discurso e nós, pesquisadores, os destinatários.  

A palavra orienta-se para um destinatário e esse destinatário existe 
numa relação social clara com o sujeito falante. Nosso interlocutor 
pertence a uma geração, um gênero e uma classe específicos, é 
alguém com mais ou menos poder do que nós mesmos, alguém 
próximo ou afastado a nós (Stam, 1992, p.33).  

O fenômeno estudado suscitou o esclarecimento de situações 
vivenciadas no impacto da reestruturação do currículo do curso de Pedagogia, 
a partir do ENC. Como já foi afirmado anteriormente, este trabalho constitui-
se em um recorte de um trabalho maior cujo objetivo é investigar o impacto 
da avaliação externa sobre o currículo do curso de pedagogia. Para este objeto 
maior, foram consultados os registros da Fundação Educacional de Brusque, 
especialmente do histórico do curso de pedagogia. Foi empreendida uma 
análise documental do projeto pedagógico do curso. E foram aplicados 
questionários junto aos alunos e entrevistas, junto aos professores. E 
importante destacar estes fatos, uma vez que, para além das entrevistas, estes 
outros dados possibilitaram uma compreensão mais ampla do movimento do 
curso, em suas condições de oferta, demanda docente e discente.  
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As entrevistas foram transcritas respeitando-se a literalidade do 
discurso apresentado pelos sujeitos, bem como a preservação do sentido de 
suas falas no contexto do discurso. Após a leitura exaustiva das entrevistas 
já transcritas, foram construídas as categorias de análise.  

A esta categorização sucedeu-se uma análise interpretativa. A 
interpretação supõe um movimento, por parte do pesquisador, no sentido de 
tomar uma posição acerca das ideias enunciadas. Exige a habilidade de ler 
nas entrelinhas, a exploração da fecundidade do texto. Esta leitura analítica 
constitui-se numa tarefa difícil e dedicada. Esta análise esteve pautada nos 
ditames teóricos de Bakhtin, especialmente no que se refere a análise dos 
discursos dos professores.  

Ao tratar dos fenômenos linguísticos, este autor parte de uma 
perspectiva histórica, cultural e ideológica na qual se entrelaçam os campos 
da filosofia, estética, literatura, psicologia, semiótica.  

Trata-se de uma teoria que vê o mundo a partir de ruídos, vozes, 
sentidos, sons e linguagens que se misturam, (re)constrói-se e transforma-
se, adentro disto, esta a palavra que assume papel primordial, pois é a partir 
dela que o sujeito se constituí e é constituído e traz marcas culturais, sociais 
e históricas.  

Bakhtin trata de romper com a concepção de homem que adquire 
uma linguagem ideal, pronta e acabada e com a dicotomia que toma a 
linguagem como forma e conteúdo. Diferentemente desta posição, o autor 
concebe o homem enquanto um ser que dialoga com a realidade por meio 
da linguagem.  

O homem estabelece sua relação com o mundo pelos discursos que 
ele assimila, formando assim seu repertório de vida. A formação do eu se dá 
através de uma tríade, o eu-para-mim (como me percebo), o eu-para-os-
outros (como apareço aos olhos dos outros) e o outro-para-mim (como 
percebo o outro), portanto e EU nunca é individual, mas sim social. A 
consciência individual é, portanto, um fato social e ideológico, a realidade 
da consciência é a linguagem.  

A consciência adquire forma e existência nos signos criados por um 
grupo organizado no curso de suas relações sociais. Os signos são o 
alimento da consciência individual, a matéria de seu desenvolvimento, 
e ela reflete sua lógica e suas leis (Bakhtin, 1999, p.35).  
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Bakhtin contesta a concepção de Saussure a respeito da língua como 
uma totalidade funcional num momento dado no tempo, ou seja, a língua 
como sistema sincrônico homogêneo, rejeitando as manifestações (a fala) 
individuais. 

Conforme essa concepção, a linguagem é vista com suas unidades 
básicas e suas regras. Enfatiza os fatores fonéticos, gramaticais e léxicos, 
permanecendo idênticos e normativos para todos os enunciados, formando 
um código. Essa concepção é chamada de objetivismo abstrato,  

a linguagem é um sistema estável de formas normativas que a 
consciência individual já encontra pronto. As variações individuais e 
sociais da fala também são relativamente sem importância, são 
fortuitas e não afetam a unidade fundamental da linguagem enquanto 
sistema (Stam,1992, p.32).  

Bakhtin, ao contrário de Saussure, toma a linguagem como um 
sistema não acabado, mas em um constante processo de transformação, 
permeado pelos fatores social, histórico, econômico, político. A linguagem 
não se apresenta ordenada, com regras e códigos, ela é confusa como a 
própria história. Bakhtin afirma que a fala está ligada às condições da 
comunicação, que estão ligadas às estruturas sociais.  

A linguagem então não é vista só como um sistema abstrato, mas 
também como uma criação coletiva, parte de um diálogo cumulativo entre o 
“eu” e o outro, entre muitos “eus” e muitos outros.  

Todo signo é ideológico, a ideologia é um reflexo das estruturas 
sociais, assim toda modificação da ideologia encadeia uma 
modificação da língua (Bakhtin, 1999, p.15)  

Assim Bakhtin cria uma disciplina, a metalinguística ou 
translinguística, para estudar o enunciado. O enunciado é uma unidade da 
comunicação, enquanto que a palavra e a sentença são uma unidade da 
linguagem, este pertence a um universo de relações dialógicas inteiramente 
diferentes das relações puramente linguísticas.  

O enunciado se produz num contexto que é sempre social, entre duas 
pessoas socialmente organizadas, não sendo necessária a presença 
atual do interlocutor, mas pressupondo-se a sua existência (Freitas, 
1994, p.135). 
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O enunciado é sempre um diálogo. Cada enunciado se caracteriza por 
seus conteúdos e por seus sentidos.  

A língua é a expressão das relações e lutas sociais, veiculando e 
sofrendo o efeito dessa luta, servindo de instrumento e material. A palavra 
veicula a ideologia, a palavra, portanto serve de indicador das mudanças.  

A palavra se constitui em ato em campos discursivos, pois as tramas, 
significados e sentidos se transformam. O sujeito que fala transforma a sua 
própria fala ao falar, constituindo tramas de significados diversos. Então a 
mesma fala, deste outro locutor já não é a mesma fala, mas sim uma fala 
transformada. Diferentes sentidos são atribuídos a cada novo interlocutor, 
constituído na diversidade de seus sentidos que, muitas vezes, se conflitua. 
Assim, é possível afirmar que os significados modificam-se de acordo com 
os diferentes contextos e sentidos e estes últimos, são carregados de valores.  

A palavra está sempre orientada para que um destinatário possa ser 
(...) o mundo interno e o pensamento de cada pessoa têm sua 
estabilizada audiência social que compreende o meio ambiente em 
que razões, motivos, valores e assim por diante são moldados (...) a 
palavra é um ato bilateral. É determinada igualmente por aquele de 
quem ela é a palavra e por aquele a quem é destinada. Como palavra, 
é precisamente o produto de um relacionamento recíproco entre 
falante e ouvinte, expedidor e destinatário. Toda e qualquer palavra 
expressa um em relação ao outro (Bakhtin apud Clark & Holquist, 
1998, p.235).  

A palavra, portanto, está intimamente ligada ao significado que lhe é 
dado. A palavra privada de seu sentido fica reduzida à sua realidade física. 
(Freitas, 1994 p.12).  

É o contexto, a situação social, o lugar ocupado pelo falante que 
determinam qual o sentido que deve ser dado à palavra. Bakhtin considera a 
palavra como um fenômeno ideológico, que exercendo a função de signo, 
reflete e refrata a realidade.  

A palavra é o lugar onde os valores de uma cultura, ou seja, os 
valores sociais se confrontam, de forma que os conflitos da língua refletem 
os conflitos de classe do sistema social. Os vários sentidos que a palavra 
denota é algo que vai sendo produzido de acordo com os processos de 
mudanças sociais, ou seja, os vários sentidos das palavras são construídos 
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ao longo da história, em momentos singulares, pelos sujeitos sociais em 
interação verbal.  

Na verdade não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas 
verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, 
agradáveis ou desagradáveis, etc.; a palavra está sempre carregada de 
um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial (Bakhtin, 
1999, P. 95). 

No que se refere a linguagem, palavra e significação, Bakhtin tem 
pontos que se intercruzam aos pressupostos de Vygotsky.  

Vygotsky e Bakhtin nasceram em anos próximos (1896 e 1895) 
viveram num mesmo país — Rússia — mesmo contexto histórico e mesmo 
ambiente teórico-ideológico. Assim sendo, desenvolveram visões de 
homem e de mundo semelhantes. Apesar de seus objetivos diferentes, 
Bakhtin com sua construção de uma concepção histórica e social da 
linguagem e Vygotsky com uma psicologia histórico-cultural, são vários os 
pontos de encontro.  

Começando pelo método dialético, em que os fenômenos devem ser 
estudados como um processo em movimento e mudança. Para os dois 
autores os fenômenos não devem ser vistos fragmentados, mas tudo está em 
movimento e assim deve ser observado, em sua totalidade. Compreendem 
portanto o homem como um conjunto de relações sociais. Nesse sentido, 
Vygotsky e Bakhtin rompem com a positividade de sua época, no qual o 
homem era considerado objeto e os fatos sociais como fragmento, uma 
parte. Conciliando a objetividade com a subjetividade, integram as duas.  

Vygotsky sempre integra: pensamento e linguagem, aprendizagem-
desenvolvimento, plano interno e plano externo, plano interpessoal e plano 
intrapessoal. Bakhtin por sua vez, no diálogo integra: enunciado e vida, 
falante e ouvinte, arte e vida, linguagem e consciência.  

Estes dois autores veem o psiquismo humano através de uma 
perspectiva semiológica, sendo que o signo organiza e gera os processos 
psicológicos. A mediação semiótica é fundamental para a constituição 
do sujeito. 

Para Bakhtin a fala, as condições de comunicação e as estruturas 
sociais estão também indissoluvelmente ligadas. Tanto o conteúdo a 
exprimir como sua objetivação externa são criados a partir de um 
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único e mesmo material- a expressão semiótica (Freitas, 1994, 
p.138).  

Para ocorrer esta mediação semiótica são necessários dois elementos: 
o instrumento que tem a função de regular as ações sobre os objetos e o 
signo que regula as ações sobre o psiquismo humano.  

A função do signo consiste, antes de mais nada, em possibilitar ao ser 
humano conhecer o mundo e comunicar suas experiências na 
construção do universo sociocultural. O signo não muda nada no 
próprio objeto, mas sim reorganiza ou proporciona uma nova forma 
de o sujeito configurar seu mundo, sua atividades, suas relações 
(Sandri, 2001, p.41).  

É através da mediação pela linguagem que se constitui a consciência. 
A relação do homem com os outros homens que o torna homem, o torna 
consciente. O outro é imprescindível para os dois autores.  

Por isso tanto para Bakhtin como para Vygotsky a palavra é um 
poderoso instrumento semiótico no contato social e na regulação 
interpessoal e um modo puro de interação social.  

Os dois veem a linguagem não apenas em seu aspecto comunicativo, 
mas como organizador do pensamento e planejador da ação.  

Nesta perspectiva teórica foram analisadas as falas dos professores, 
buscando-se apreender os significados, sentidos e valores atribuídos ao 
Exame Nacional de Cursos.  

O Exame Nacional de Cursos (ENC) foi implementado em 1995. 
Desde então, a cada ano novos cursos de graduação são submetidos a esta 
modalidade avaliativa. Trata-se de uma avaliação externa, cujo objetivo é 
avaliar conhecimentos, habilidades e competências dos acadêmicos no final 
de curso de graduação. O curso de pedagogia, a partir de 2001, integra a 
lista de cursos avaliados pelo MEC. Em sua sexta edição, o Exame 
Nacional de Cursos envolveu mais de 48 mil formandos, totalizando 595 
cursos avaliados. O exame é realizado anualmente entre os meses de maio e 
junho e é condição obrigatória para a obtenção do registro do diploma.  

O processo de avaliação das instituições de ensino superior é um 
tema atual e de relevância nacional. O ENC visa alimentar os processos de 
decisão e de formulação de ações voltadas para a melhoria dos cursos.  
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Partindo da realidade de que os cursos de pedagogia no Brasil 
apresentam perfil diversificado, com ênfase nas diversas áreas de formação, 
a comissão de especialistas propôs novas diretrizes curriculares para o curso 
de pedagogia em 1999. Para a comissão de especialistas  

as habilidades pedidas no exame procuram verificar algumas 
características gerais, comuns aos novos cursos. Existe uma grande 
preocupação em aliar a teoria e a prática.4 

O aluno formando, além de prestar o exame, também participa de uma 
pesquisa, respondendo a um questionário. Este instrumento de diagnóstico 
tem como objetivo definir o perfil socioeconômico e cultural, como também 
conhecer as expectativas de mercado de trabalho do futuro graduado. 

Após tabular e avaliar os dados computados, o MEC encaminha 
relatórios individuais de avaliação para cada aluno. Estes relatórios 
apresentam os resultados do desempenho individual de cada aluno e, também 
resultados da instituição, da região, do estado e do Brasil. Desta forma, o 
aluno pode estabelecer relações entre o seu resultado e os demais dados 
recebidos. Os coordenadores de curso e reitores das universidades também 
recebem relatórios que lhes permitem avaliar as condições do curso, de 
acordo com os resultados obtidos pelos alunos que prestam o exame. 

Os relatórios são divulgados na imprensa e configura-se um ranking 
das Universidades Brasileiras. De acordo com relato dos professores:  

Uma das desvantagens é essa avaliação ser classificatória, quem tem 
A quem tem B, gera uma questão punitiva e competitiva, pois quem 
tem A ganha mais verba quem tem B ganha menos, deveria ter um 
investimento: quem tem mais dificuldades, maiores deficiências. Prof 
8  

Outra desvantagem é a ideia de ranking qual o melhor curso, por 
meio de uma prova única, será que isso dá conta de avaliar de fato o 
curso? A qualidade do curso? Será que é só essa avaliação que 
precisa pra essa qualidade? Será que é por aí?... Prof 16  

O ENC vem sofrendo inúmeras críticas de alunos, instituições de 
ensino superior e própria sociedade civil. Um dos argumentos que 
sustentam tais críticas é ao fato de constituir-se em um modelo de avaliação 

                                                 
4 Revista do Provão. 2001 
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que desconsidera as especificidades dos cursos, em seus contextos regionais 
(o que inclui condições de oferta, perfil do aluno, infra-estrutura física e 
organizacional). Questiona-se, também, o fato de a avaliação ser feita em 
um momento único, valendo-se apenas de uma prova, aplicada aos 
acadêmicos. Estas criticas, referendadas em bibliografia recente ao campo 
da avaliação educacional, considera o ENC um retrocesso, uma vez que 
desconsidera a multiplicidade de concepções e formas de ensinar e 
desenvolver o conhecimento e avaliar o processo educacional (e não apenas 
o produto/resultado/prova).  

Podemos perceber essas questões nas falas dos professores 
entrevistados:  

... É o mesmo provão pra qualquer curso em qualquer lugar no Brasil. 
Prof 12  

... Uma única forma de avaliação pra um país que apresenta tantas 
diversidades, então como essa avaliação vai contemplar essas 
diferenças regionais, diferentes propostas pedagógicas, perfil 
profissiográfico, mercado de trabalho, como uma única prova vai dar 
conta de todas essas questões. Prof 8  

A prova é meio limitante, poderia ser mais aberto. Prof 14  

O significado da padronização do ENC, atribuído pelos professores 
12, 8 e 14, denota que, para além da planificação das provas, os professores 
atribuem um sentido específico, qual seja, o fato do curso estar localizado 
em uma região específica do Brasil e como tal, não poder congregar toda a 
diversidade cultural e acadêmica contemplada nas questões do ENC.  

De acordo com Bakhtin, o enunciado está sendo inserido em um 
contexto específico, carregado de sentidos e valores.  

Entretanto, apesar de todas as críticas, o ENC é hoje, no Brasil, um 
fato e a imprensa encarrega-se de divulgar os resultados, classificando os 
cursos de graduação. Assim, as instituições de ensino superior têm reagido, 
organizando mudanças internas para se adequar aos critérios de avaliação 
externa promovida pelo MEC. Concordando ou não com os critérios 
levantados, as instituições procuram se adaptar ao sistema sob risco de 
descredenciamento de cursos e, até mesmo, descrédito frente a comunidade. 
Assim, principalmente nas instituições não públicas, são notórios os 
investimentos, tais como ampliação de laboratórios e bibliotecas, 
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investimento na qualificação de professores etc, com objetivo de alcançar 
melhores índices no ENC.  

No relato dos professores podemos perceber que ao se referirem as 
vantagens ocorridas com a implantação do ENC, veem uma melhoria na 
qualidade de ensino no curso e também um maior desempenho, interesse 
dos alunos com o seu processo de formação:  

... O exame esta fazendo com que o curso e as instituições dêem mais 
credibilidade aos seus cursos, se preocupam com aquilo que está 
desenvolvendo no perfil, na formação profissional destes alunos... 
Prof 1  

... Eu percebo uma evolução, uma boa melhorada de todo o 
processo... Prof 2  

Houve uma melhor qualidade em nível dos cursos, uma melhor 
qualificação dos professores... Prof 3  

A principal vantagem é que trouxe mais seriedade nos cursos em 
geral, todo mundo está mais preocupado com a qualidade. Prof. 4  

... com certeza eu acho que trouxe possibilidades de estar melhorando 
a qualidade do ensino. Prof. 5  

O professor 1 e 2 acreditam na melhoria do processo de ensino, o 3 
afirma que a qualificação dos professores, logo, a sua também, foram alvo 
de melhorias com o adento do ENC. O professor 4 descreve que o curso 
ficou mais sério. Da mesma forma o professor 5.  

... Penso também que um maior interesse dos alunos, um esforço bem 
melhor a nível profissional mesmo, durante o processo de formação 
deles... Prof. 12  

O aluno já sabe que vai exigir dele um comprometimento... Prof 5  

Eu vejo que houve um maior interesse dos alunos em relação aos 
conteúdos da sala de aula, até no sentido deles procurarem uma 
diversidade maior de livros para estarem lendo, etc... Prof. 15  

O que precisamos agora é trabalhar o aluno para que ele seja 
reflexivo e antes não havia este interesse... antes era só cumprir as 
disciplinas... Prof 3  
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Este bloco de relatos dos professores permite inferir que os discursos 
estão carregados de sentidos e valores. São professores habilitados, que 
desempenham seus papéis com seriedade e compromisso.  

Desse modo, há necessidade urgente em discutir e analisar o exame 
no que se refere aos seus aspectos práticos e técnicos, bem como suas 
concepções teóricas e implicações políticas.  

A Portaria Ministerial5 estabelece as diretrizes gerais do Exame 
Nacional de Cursos para a área de pedagogia e pressupõe que o estudante 
tenha desenvolvido, ao longo do curso, capacidade de mobilização de 
conhecimentos e tecnologia para intervir efetivamente em situações 
pedagógicas concretas e de articulação, no processo de reflexão na escola, 
de recursos humanos, metodológicos, técnicos e operativos, mediante 
práticas participativas.  

O Exame pressupõe ainda que o graduando tenha desenvolvido 
competências e atitudes investigativas, sabendo mapear contextos e 
problemas, argumentar e captar contradições em situações educativas e que 
possua sensibilidade ético-profissional, implicando responsabilidade social 
e atuação por uma sociedade justa e solidária.6 

Sendo assim, uma das desvantagens citadas pelos professores 
pesquisados, refere-se aos alunos serem preparados para a realização do 
provão:  

Eu acho que é uma excessiva preocupação muitas vezes das 
coordenações, das direções, dos professores em preparar esses alunos 
pra obter uma boa nota, o modo como a revisão é feita acaba sendo 
muito conteudista e pouco crítica, o aluno acaba decorando 
conteúdos e devolvendo na hora da prova. Prof 4  

Uma das desvantagens vamos supor aqui no nosso curso é de repente 
numa preocupação excessiva como preparar os alunos para o 
provão... Prof 8  

Os cursos, as universidades começam a preparar seus alunos pra esse 
exame, então me parece que há um certo desvio, um caminho 
diferente se não houvesse o provão. Prof 11  

                                                 
5 Portaria nº 012, de 04 de janeiro de 200l.  
6 Idem. 
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A formação de professores vem vivenciando um momento de 
transição e mudanças curriculares, o Curso de Pedagogia passa por um 
amplo debate nacional que se discute o destino do curso.  

O Exame Nacional de Cursos tem sido amplamente discutido por 
educadores e responsáveis por políticas educacionais. A conferencista, 
Profª. Mérion Campos Bordas (Representante do MEC/SESU) pontua sobre 
o envolvimento e compromisso das instituições formadoras de 
disponibilizarem à sociedade um profissional em constante busca de 
aperfeiçoamento, com vistas a aprofundar e/ou diversificar sua formação 
inicial em função das demandas sociais de educação e das inovações que a 
evolução científica e tecnológica colocam a serviço da ação pedagógica.  

Para tanto, a relevância desse estudo, através dos resultados poderão 
contribuir e subsidiar ações significativas no projeto pedagógico e no 
currículo dos cursos de formação de professores.  

É através das relações dialógicas, nos atos de fala que estes 
professores constróem suas significações. O meio ambiente que estes atos 
de fala surgem é o que Bakhtin chama de psicologia do corpo social.  

É neste elemento que se acham submersas todas as formas e aspectos 
da criação ideológica ininterrupta: as conversas de corredor, as trocas 
de opinião puramente fortuitas, o modo de reação verbal face às 
realidades da vida e aos acontecimentos do dia a dia, o discurso 
interior e a consciência auto-referente, a regulação social, etc. 
(Bakhtin, 1999, p.42)  

Outro item significativo no discurso dos professores, em relação as 
desvantagens é os conteúdos do ENC passarem a fazer parte do currículo do 
curso, ou outras vezes os professores deixarem de lado os conteúdos 
contemplados no currículo com a preocupação de abordar, os conteúdos 
contemplados no provão:  

...Eu penso que seja uma preocupação excessiva com aquelas 
diretrizes, aqueles conteúdos que foram apontados e que caíram no 
provão, os cursos se voltaram para esse currículo e acabaram 
perdendo sua própria identidade acontecendo uma certa 
uniformização dos cursos na FEBE... Prof 2  

Nosso curso acabou focando um olhar para algumas coisas que eram 
pertinentes ao provão... existem alguns conteúdos, alguns temas que 
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o provão busca, então nos precisamos dar conta daquilo, não sei se 
chega a ser uma desvantagem, mas é uma regulamentação que não é 
interna. Prof 13  

Considerações finais  

Ao que parece, o discurso dos professores é homogêneo e se 
assemelham as discussões realizadas por educadores e responsáveis por 
políticas educacionais em todo o Brasil.  

Os professores são os principais protagonistas destes discursos e este 
por sua vez é construído na realidade que os cercam, o curso de Pedagogia 
da FEBE.  

Este curso por sua vez está ligado a todas as discussões que ocorrem 
a nível nacional no que diz respeito ao Exame Nacional de cursos, portanto 
há fios dialógicos que se intercruzam entre os discursos de enunciatários 
externos e os professores desta instituição.  

O contexto histórico transforma a palavra do dicionário em fios 
dialógicos vivos que refletem e refratam a realidade que a produziu. O 
processo de reflexão e refração pode ser assim explicado:  

A palavra quando entra na arena discursiva, passa por constantes 
transformações. Ela é lançada pelo locutor, mas quando devolvida 
pelo interlocutor, que já tem mudado de posição, passando a ocupar a 
posição daquele, não é mais a mesma. É a palavra do primeiro 
locutor, que a devolve com uma carga a mais de sentido. Pode afirmar 
que, em situação de uso, a palavra se vai revestindo de sentidos, tons 
e valores. Ela é prenhe de significados (Barbosa, 2002, p.l).  

Bakhtin se refere as palavras como sendo verdades ou mentiras que 
pronunciamos ou escutamos, importantes ou triviais, carregada de sentido e 
significado.  

No que se refere as significações realizadas pelos professores, a 
respeito das desvantagens, o que mais se destaca é a questão da 
competitividade entre as universidades ou seja, a classificação, o ranking 
entre os cursos.  
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Outra variável importante é no que se refere aos conteúdos 
englobados no ENC. Os professores enfocam estes conteúdos em sala de 
aula, que por sua vez acabam fazendo parte do currículo.  

Uma desvantagem que fica evidente no discurso dos professores é a 
padronização da avaliação. Segundo relato de professores este método 
desconsidera as especificidades dos cursos em seus contextos regionais, ainda 
que não permite a avaliação sendo um processo mas um momento único. 

Por fim outra desvantagem é preparar os alunos para a realização da 
prova: 

O aluno acaba decorando conteúdos e devolvendo na hora da prova. 
Prof 6  

Outro aspecto que gostaríamos de enfatizar são as significações a 
respeito das vantagens observadas pelos professores com a implantação 
do ENC. 

Estes alegam que o grande benefício vivenciado é a preocupação com 
a qualidade dos cursos de ensino superior. Sendo este o objetivo traçado 
pelo MEC ao instituir o Exame Nacional.  

A principal vantagem é que trouxe mais seriedade nos cursos em 
geral, todo mundo está mais preocupado com a qualidade. Prof 4  

Declaram também que uma das vantagens, está ligada a um maior 
desempenho e interesse dos alunos com sua formação, se comprometendo 
mais a atividades como pesquisa, buscar literaturas diversificadas, sendo 
crítico e reflexivo.  

Percebemos com esta pesquisa que há uma discussão reflexiva no 
que diz respeito à implantação do Exame Nacional de Cursos por parte dos 
professores da FEBE-Brusque.  

Conforme o referencial adotado, concluímos que a palavra traz as 
marcas históricas, sociais e culturais, a gama de sentido que ela denota é 
algo que vai sendo produzido de acordo com os processos de mudanças 
sociais, ou seja, os vários sentidos das palavras são construídos ao longo da 
história, em momentos singulares, pelos sujeitos em interação verbal.  
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