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RESUMO EXPANDIDO 

Este trabalho surge de inquietação produzida pelo exercício da docência do ensino 
superior quando constatada a grande mudança no perfil dos discentes, a necessária 
adaptação dos docentes a essa realidade e a realização do Exame Nacional do Ensino 
Superior (ENADE1) como um aval a tais discentes e docentes, e suas práticas. 

Nesse panorama, a avaliação em larga escala no ensino superior tem suscitado 
questões quanto à sua legitimidade, não propriamente como instrumento, mas, como 
processo que qualifica o ensino das instituições, especialmente as privadas, a partir das 
provas realizadas por seus alunos. 

Desta forma, o objetivo da pesquisa será analisar as formações discursivas surgidos 
na mídia impressa; a respeito de como são observados tais exames, no período entre 2004 
a 2014, sendo utilizado como estudo de caso o Jornal Folha de São Paulo. 

Eleger este veículo para representar a mídia impressa se deu pelas seguintes 
razões, primeiro por ser um jornal de grande circulação, conhecido e acessível em todo 
país, segundo por haver facilidade e possibilidade de se acessar todas as edições a respeito 
do Enade desde o seu surgimento, possibilitando aumentar consideravelmente o corpus de 
pesquisa, dadas essas condições e para criar um certo padrão de pesquisa não foram 
consultados outras mídias jornalísticas com o mesmo perfil, sendo de se considerar a 
possibilidade de se realizar análises discursivas sobre o tema desde outras perspectivas, 
por exemplo, imagética. 

Nota-se neste veículo a existência de caráter informativo, caráter condescendente – 
convergente e caráter contestador – divergente, esses últimos a depender de contextos de 
ordem política governamental vez que o exame em estudo corresponde a uma ação do 
Estado - Avaliador.  

Além disso, observou-se polissemia discursiva a respeito do exame ENADE, sendo 
observado, que os discursos de ‘acesso – democratização – ensino superior’ e ‘controle da 
qualidade do ensino superior ofertado’ tem gerado distorções importantes do processo 
avaliativo, bem como, na interpretação dos resultados, subvertendo a quantidade de oferta 
em suposta qualidade do ensino, gerando uma enunciação performativa. 

Nesses termos, a avaliação em larga escala do ensino superior brasileiro seria um 
processo certificativo de apaziguamento social, que convalidaria a qualidade do ensino 
superior de massa, sustentaria as diferenças educacionais e manteria a desigualdade 
socioeconômica.  

                                                        
1 Ao longo da realização da pesquisa foram observadas diversas formas de se apresentar a sigla dada ao Exame Nacional do 
Ensino Superior, a partir do início de 2017 ele surge no novo site do INEP grafado apenas com sua inicial em letra maiúscula, 
em que pese o reconhecimento desta referência a pesquisadora optou pelo uso da sigla completamente em letras maiúsculas 
como forma de facilitar o destaque à expressão. 
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A pertinência da pesquisa se coloca a partir de reconhecer-se que o acesso facilitado 
ao ensino superior para as classes sociais e educacionais menos favorecidas surge dentro 
de um modelo que se ajusta às deficiências apresentadas pelos alunos, a partir de menor 
grau de exigência ou excesso de currículo técnico mercantilista, mascarando o atraso 
educacional, uma vez que a escola tem gerado estudantes que não atingem a formação de 
nível médio proposta pela Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394/96)2.  

O trabalho proposto distingue-se de outros já realizados que exploraram a temática 
do Exame Nacional do Ensino Superior vez que entre eles verifica-se aqueles que abordam 
a questão enquanto diagnóstico de formação profissional (RODRIGUES, 2008; 
NOVOSSATE, 2010), enquanto comparativo como o ENEM (BARTHOLOMEU, 2011), 
enquanto fornecedor de relatórios para tomada de decisões de gestores institucionais 
(MOREIRA, 2010; PAIVA, 2010; FREITAS, 2012; SERRA, 2012; CÔRREA, 2013), enquanto 
metodologia avaliativa ou didática (GONTIJO, 2014), enquanto análise de prática docente 
(MIRANDA, 2011). 

Para tanto, pensou-se numa estruturação do trabalho que fosse a mais didática 
possível em se considerando que o método aplicado e o tema da pesquisa são de áreas 
distintas e que, portanto, seriam imprescindíveis esclarecimentos de ordem conceitual a 
respeito dos mesmos. 

Assim, são apresentadas as bases da Análise do Discurso, como teoria e método, 
bem como, autores utilizados para tais análises e se expôs sobre os temas transversais 
necessários: ensino superior, avaliação em larga escala, para que dessem suporte e 
consistência às discussões que surgiram depois de feitas as análises dos discursos do 
corpus trabalhado. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação superior. Avaliação da qualidade. Discursos da Mídia 
Impressa. 
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