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COMPETÊNCIAS NO EXAME NACIONAL DE CURSOS

Gláucia Torres Franco Novaes*

RESUMO: O artigo apresenta uma revisão dos conceitos de competências, destacando 
as principais habilidades apontadas na World Conference on Higher Education e na 
literatura especializada para os graduandos de cursos superiores. Oferece também 
reflexões sobre a avaliação de habilidades no Exame Nacional de Cursos.

Introdução 

Os termos ‘habilidades’ e ‘competências’ tornaram-se rotineiros na lin-
guagem educacional brasileira, sobretudo a partir dos anos 90, quando houve a 
implementação das avaliações em larga escala e a elaboração e divulgação de pa-
râmetros e diretrizes curriculares para a educação. Introduzidos na década de 60, 
esses conceitos são citados em diferentes contextos, havendo grande ambigüidade 
quanto ao seu significado.

A formação educacional, geral ou profissional que parte do desenvolvimento 
de competências está relacionada aos efeitos da globalização. Essa nova ordem 
econômica, em que a igualdade social resume-se à igualdade de oportunidades, 
e em que se apregoa o equilíbrio global das posições e uma divisão simétrica de 
trabalho pela mobilidade irrestrita de todos os fatores produtivos (inclusive a 
força de trabalho), pode acarretar a exclusão social de um contingente de pessoas 
jamais visto. A educação pode assumir um papel moderador nesta seletividade e 
é nessa perspectiva que se impõem novos objetivos e metodologias no processo 
de ensino-aprendizagem.

O conhecimento universal é hoje assumido como um fenômeno relativo e 
multidimensional, abrangendo aspectos físicos, biológicos, mentais, psicológicos, 
culturais e sociais. Mais relevante do que reter informações e dominar técnicas é 
a capacidade de perceber a pertinência do uso de determinado conhecimento num 
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dado contexto, é ter comportamentos e atitudes que traduzam eficiência, pertinência 
e responsabilidade social, o que pressupõe também habilidades de autocontrole e 
monitoramento. O desenvolvimento dessas capacidades deve estar relacionado ainda 
a uma disponibilidade de reciclar-se constantemente; por isso, os indivíduos devem 
ser formados para aprender a aprender, pois as competências são formadas ao longo da 
vida, no ambiente social, no trabalho e não somente por meio da educação formal. 

Modelos de competências 

A preocupação com as relações entre formação de competências, educação 
e mercado de trabalho desencadeou em vários países, no fim da década de 60 e 
durante a de 70, metodologias alternativas para definir as competências desejáveis 
no campo profissional. Em geral, a sistemática era reunir educadores, empresários 
e representantes da sociedade para discussão dos conhecimentos, habilidades e 
atitudes esperados em determinadas áreas de trabalho. As competências estipuladas 
eram incorporadas como objetivos a serem alcançados na educação profissional 
e em treinamentos e incluíam habilidades técnicas, acadêmicas e outras, neces-
sárias à vida cotidiana. Além das competências, eram determinados os critérios e 
condições para sua avaliação. 

Essa metodologia de definição dos objetivos educacionais, denominada 
DACUM (sigla de Desenvolvimento Curricular, em inglês), no início dos anos 70, 
tendeu a ser incorporada também à educação geral (CRAWFORD, GLENDENNING & 
WILSON, 1996). Por vários motivos, o DACUM tem grande aceitação: é legitimado 
pelo fato de resultar de consultas às comunidades especializada e leiga; seu desen-
volvimento tem um custo pequeno; facilita a identificação e o planejamento dos 
recursos de aprendizagem; inclui critérios de avaliação objetivos, sempre baseados 
em desempenho; permite o planejamento da formação contínua e pode ser utili-
zado em diferentes contextos, tais como: escolas, cursos de treinamento, seleção 
em empresas, entre outros. 

Diferentes modelos definem competência (GONCZI & ATHANASOU, 1996). 
Na abordagem da competência como conjunto de tarefas, ela é analisada pela obser-
vação direta do desempenho em tarefas independentes, sem a consideração dos 
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efeitos das capacidades subjacentes a elas, dos processos grupais e dos aspectos 
associados ao contexto. A competência como conjunto de atributos concentra-se 
nas qualidades e capacidades gerais indispensáveis para o desempenho eficaz, em 
que se destacam características implícitas como o conhecimento e o pensamento 
crítico, mas desconsidera o contexto em que devem ser aplicados. A abordagem da 
competência como relação holística ou integrada considera que ela é uma combinação 
complexa de atributos – conhecimento, atitudes, valores e habilidades – necessários 
para o desempenho em situações específicas. Como inclui a ética, os valores e o 
contexto enquanto elementos que influenciam o comportamento, “es posible ser 
competente de diferentes maneras” (GONCZI & ATHANASOU, 1996: 276). A ava-
liação das competências, nesta perspectiva, exige determinar um maior número 
de evidências prováveis que permitam julgar se o indivíduo é competente num 
determinado campo, demandando avaliações em múltiplos contextos. As com-
petências também têm sido discutidas a partir da comparação de características 
e comportamentos que diferenciam os especialistas dos novatos, ou por meio de 
modelos de tomada de decisão.

Geralmente, programas educacionais baseados em modelos de competência 
consideram importantes três conjuntos de habilidades: básicas, como ler, escrever, 
calcular, ouvir e falar; de raciocínio, como criar, decidir e resolver problemas, e 
qualidades pessoais, como ter responsabilidade, boa auto-estima, sociabilidade e 
integridade. (DEFFUNE & DEPRESBITERIS, 1997) 

Em termos de qualificação profissional, a tendência atual é destacar as 
competências numa abordagem holística, focando, sobretudo, a análise de habi-
lidades, conhecimentos e valores relativos às capacidades dos indivíduos para auto-
gerenciamento, administração de pessoas e tarefas, comunicação e para trabalhar 
com inovações e mudanças. Evers, Rush & Berdrow (1998) conceituam a com-
petência de autogerenciamento como o desenvolvimento contínuo de práticas e 
rotinas internalizadas que maximizam as habilidades do indivíduo para lidar com 
a incerteza nos ambientes em constante mudança. Entre as habilidades envolvidas 
nesse tipo de competência estão aquelas relacionadas à aprendizagem e à solução 
de problemas, à organização pessoal e aos valores, tais como: habilidade para obter 
conhecimento de experiências cotidianas e atualizar o próprio conhecimento numa 
determinada área de atuação; habilidade para gerenciar várias tarefas de uma só 
vez, como a capacidade para estabelecer prioridades e alocar recursos de forma 
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eficiente; habilidade para trabalhar de forma independente; habilidade para consi-
derar as críticas numa perspectiva positiva; habilidade para identificar, priorizar e 
solucionar problemas, individualmente ou em grupo. Além disso, tal competência 
exige manter a motivação e agir positivamente em situações estressantes.

A competência comunicativa está relacionada à interação efetiva com uma 
variedade de indivíduos e grupos para facilitar a reunião, integração e expressão 
de informações em diferentes formas. Inclui habilidades de comunicação oral e 
escrita, como as que dizem respeito à transferência de informações para o texto 
escrito e à apresentação verbal de informações a outras pessoas. Refere-se ainda às 
habilidades para o desenvolvimento de relações interpessoais, tais como: trabalhar 
bem com outras pessoas, compreendendo suas necessidades e sendo sensíveis a 
elas, dar atenção à fala de outros, interagindo e realizando comentários durante 
a conversação.

A competência para gerenciar pessoas e tarefas compreende habilidades de 
planejamento, organização, coordenação e controle de recursos e pessoas, tomada de 
decisões, liderança e gerenciamento de conflitos. Envolve, entre outras, habilidades 
do seguinte tipo: determinar as tarefas necessárias para atingir os objetivos; moni-
torar os processos de solução de problemas; tomar decisões por meio de avaliações 
de seus efeitos a curto e longo prazos; reconhecer as implicações éticas e políticas 
de suas decisões; ser capaz de identificar todos aqueles que serão afetados por uma 
determinada decisão; coordenar o trabalho de pares e subordinados; encorajar re-
lações grupais positivas; direcionar, guiar e motivar outras pessoas; delegar tarefas; 
identificar conflitos entre pessoas, incluindo a si próprio, e reconhecer estratégias 
para minimizar conflitos entre pessoas e grupos.

A competência para mobilizar inovações e mudanças abrange, além da criati-
vidade, habilidades para conceituar, correr riscos e prever tendências futuras. Inclui 
as seguintes habilidades: combinar informações relevantes de um número variado 
de recursos; integrar informações em contextos mais gerais; aplicar informações em 
novos contextos; adaptar-se a situações de mudança; promover mudanças; indicar 
novas soluções para os problemas; rever conceitos para responder às demandas pro-
vocadas pelas mudanças; analisar os riscos de forma crítica, reconhecendo caminhos 
alternativos para obtenção da meta; ser capaz de reconhecer o potencial negativo 
de determinadas decisões; monitorar o progresso de suas decisões, analisando-o 
por meio de um conjunto de objetivos e estratégias, e prever tendências futuras 
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na abordagem de determinados problemas.
Os modelos de competência tomam como base teorias diversas das áreas da 

Antropologia, Psicologia, Sociologia, Filosofia, Pedagogia, Economia e Adminis-
tração, entre outras. Em geral, observa-se forte tendência à incorporação das idéias 
oriundas das teorias cognitivas, campo de estudo que abrange inúmeras correntes de 
pesquisa. No Brasil, as idéias do sociólogo suíço Philippe Perrenoud foram muito 
difundidas na área educacional. Perrenoud (2000), que compilou idéias de autores 
como Legrand e Rieunier, traduziu de forma acessível as competências mais relevantes 
a serem desenvolvidas pelos educadores no seu trabalho, apontando a necessidade de 
uma postura reflexiva constante para a qualidade do processo educacional.

Habilidades e competências na 
visão da Psicologia 

As habilidades podem ser entendidas como maneiras e técnicas de ação 
para a solução de problemas de diferentes naturezas, que permitem ao indivíduo 
adaptar-se ao ambiente de forma cada vez mais complexa, isto é, são as bases para 
o desenvolvimento de competência. As habilidades 

formam a estrutura fundamental do que se poderia chamar de competência 
cognitiva da pessoa humana permitindo discriminar entre objetos, fatos ou es-
tímulos, identificar e classificar conceitos, levantar/construir problemas, aplicar 
regras e resolver problemas. Elas estão na base dos processos de transferência que 
propiciam a construção continuada da estruturação de processos mentais cada vez 
mais complexos na direção da construção/reconstrução de estratégias cognitivas. 
(GATTI, 1998: 1) 

A área educacional incorporou, em diferentes momentos, muitas das idéias 
da Psicologia quanto à gênese e desenvolvimento da competência cognitiva. Dife-
rentes abordagens da Psicologia tentam explicar o desenvolvimento das estruturas 
cognitivas e a dinâmica das diversas habilidades que as compõem, entre as quais 
têm maior relevância, no campo educacional, as teorias psicométricas, a teoria 
psicogenética de Jean Piaget, a teoria sócio-histórica de Lev Vygotsky e as Teorias 
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do Processamento de Informação. 
As teorias psicométricas procuram estabelecer padrões cognitivos estáveis 

nas diferenças intelectuais individuais, utilizando-se de fatores para conceituar a 
inteligência. Muitas são as críticas a esses modelos de análise, sobretudo porque 
partem de uma visão de estruturas estáticas, enquanto a tendência atual é de 
conceber as competências e habilidades numa perspectiva processual. 

Para Piaget (1974), a função da inteligência é de adaptação, que inclui 
processos de assimilação de estímulos do ambiente e uma posterior acomoda-
ção a uma estrutura mental, por intermédio do processo auto-regulatório de 
equilibração. As transformações estruturais da inteligência são retratadas pelo 
autor num crescente de complexidade, a partir de esquemas sensório-motores, 
concretos, simbólicos e lógico-formais, que são dependentes da maturação, das 
experiências e da influência do ambiente social. Para ele, a competência é restrita 
às possibilidades cognitivas (esquemas) que cada estágio de desenvolvimento com-
porta, e que, por sua vez, estão fortemente relacionadas ao aspecto maturacional 
do desenvolvimento. 

Vygotsky (1991) postulou que os fenômenos psicológicos são elaborados 
pela interação social e pelo uso de tecnologias, principalmente o instrumental 
lingüístico. Os processos mentais superiores seriam inicialmente promovidos pe-
las interações sociais, posteriormente transformadas em ações internas, de modo 
que as funções psicológicas dependeriam dos conceitos sociais e da linguagem 
para sua organização, embora na transformação das ações externas em internas 
o sujeito tenha uma papel interativo. Aprendizagem e desenvolvimento, ainda 
que diretamente ligados, não são considerados processos simétricos e paralelos 
e o papel primordial da educação seria o de compatibilizar a aprendizagem com 
o nível de desenvolvimento psicointelectual efetivo da pessoa, não de forma a se 
restringir a este, mas no sentido de adiantar-se ao desenvolvimento, de dar-lhe 
uma direção, estimulando-o. 

Pouco discutidas nos documentos brasileiros, mas muito citadas em tra-
balhos internacionais que tratam de competências e habilidades na formação 
educacional, estão as idéias das Teorias do Processamento de Informação, que 
procuram retratar os caminhos pelos quais as pessoas representam e processam 
mentalmente as informações e estímulos do ambiente em diferentes fases da vida, 
num processo contínuo de ampliação da complexidade das operações mentais. 
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Sem a preocupação de determinar a gênese do processo cognitivo, tais teorias 
consideram que as diferenças na velocidade de processamento, nas representações 
mentais e na forma de focar a atenção para determinados aspectos da tarefa seriam 
a base para explicar as disparidades de desempenho. 

Robert Sternberg (1998a; 1998b; 1999), um dos principais pensadores desta 
vertente teórica, desenvolveu inúmeras pesquisas empíricas sobre as diferenças 
no processamento de informações entre especialistas e novatos e caracterizou as 
pessoas competentes como aquelas que, num dado domínio, têm um conjunto 
vasto, variado e organizado de conceitos e conhecimentos de certos sistemas e 
esquemas de pensamento; possuem unidades de conhecimento altamente inter-
ligadas e acessíveis; gastam proporcionalmente mais tempo determinando como 
representar os problemas do que na pesquisa e execução de estratégias de solução; 
desenvolvem representações sofisticadas dos problemas, baseadas em similaridades 
estruturais entre eles; escolhem geralmente uma estratégia com base num esquema 
de solução de problemas; concentram seus esforços em informações específicas para 
implementar estratégias que possam resolver problemas inéditos; têm esquemas que 
contêm uma grande variedade de conhecimentos procedimentais sobre estratégias 
relevantes à solução de problemas e muitas seqüências de passos automatizadas 
dentro dessas estratégias; mostram uma acurada capacidade de previsão das difi-
culdades a serem encontradas no desenvolvimento das atividades; preocupam-se 
em monitorar seus próprios processos e estratégias, reavaliando-os ao longo do 
processo, sem se fixarem, portanto, em um único caminho de solução. Esse dina-
mismo permite a essas pessoas encontrar soluções apropriadas para os problemas, 
em espaços de tempo mais curtos, com alta precisão e eficiência (STERNBERG, 1998a; 
1998b; 1999). Para esse autor, a avaliação das habilidades e competências deve ser 
sempre contextualizada, evitando-se abordagens puramente abstratas (STERNBERG, 
1998). As atividades envolvidas no processo avaliativo devem refletir ao máximo 
os comportamentos e experiências reais, para proporcionar um significado efetivo 
aos examinandos, de forma a manter a motivação e o interesse pela tarefa. 

No campo da Psicologia Social, John Raven (1984) conceitua competência 
de uma forma mais abrangente. Para ele, o comportamento eficaz resulta da capaci-
dade de o indivíduo conseguir fazer coisas independentes, mas complementares, 
e deve ser pautado por valores e sentimentos relativos, principalmente, à cidadania, 
igualdade, solidariedade e participação, por isso denominados ‘competência 
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social’. O contexto é considerado um componente que pode restringir ou instigar 
a competência. Contextos estimuladores seriam aqueles em que há respeito aos 
valores individuais e coletivos; que permitem a cada indivíduo vivenciar diferentes 
papéis sociais; estimulam novos comportamentos para atingir novas metas; pro-
movem a formação e organização de grupos; possibilitam a revisão de conceitos, 
comportamentos e novas aprendizagens; fornecem modelos de atitudes, valores 
e concepções para ajustes pessoais e coletivos, que encorajam a criação de metas 
complexas, mas realistas e mensuráveis. 

Todos os posicionamentos aqui resumidos são importantes para a com-
preensão do desenvolvimento das habilidades e competências, mas apresentam 
avanços e limitações que precisam ser aprofundados. As teorias psicométricas da 
inteligência têm o mérito do pioneirismo na tentativa de definir a estrutura da 
inteligência; no entanto, ao considerá-la estática e fortemente influenciada pelos 
fatores hereditários, corroborou posicionamentos preconceituosos e simplistas, 
principalmente no meio educacional. Na sua associação com a Psicologia Diferen-
cial, a psicometria colaborou para uma pedagogia que explicitava desigualdades e 
diferenças, constatadas pela mensuração constante de aptidões intelectuais, e que 
via o fracasso do aluno como um fato alheio à escola. Num outro momento, a 
introdução das idéias de Piaget na educação – que não construiu necessariamente 
uma teoria de aprendizagem, mas forneceu subsídios para a elaboração de novas 
metodologias de ensino – produziu equívocos comuns quando da compreensão 
superficial de certos pressupostos. O fato de Piaget restringir a competência aos 
aspectos maturacionais fez muitos educadores acreditarem que o processo de en-
sino-aprendizagem deveria ser direcionado apenas pelas capacidades próprias de 
cada aluno, tornando o professor um mero expectador do desenvolvimento dos 
estudantes. A incorporação do pensamento de Vygotsky na educação tornou pos-
sível redimensionar o trabalho pedagógico, pois gerou uma melhor compreensão 
das relações entre contexto social e desenvolvimento cognitivo, possibilitando o 
planejamento de ações educativas mais diretivas e facilitadoras da aprendizagem. 
Contudo, há indícios de que a má compreensão de suas idéias tem levado a exces-
sos e tornado estressantes alguns processos de aprendizagem. Já os resultados das 
investigações baseadas nas teorias do processamento de informações têm sido, a 
cada dia, mais incorporados ao campo educacional, principalmente porque estão 
calcados numa concepção de que grande parte da inteligência é treinável e que o 
papel da educação no seu desenvolvimento é fundamental. Ainda que o grande 
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interesse recaia sobre os aspectos cognitivos da resolução de problemas comple-
xos, é necessário esclarecer que muitas dessas pesquisas enfatizam a relevância da 
atuação de outros fatores, tais como os conativos (valores), afetivos (autocontrole, 
auto-estima etc.) e características do contexto na formação e desenvolvimento da 
competência. 

Dessa forma, o espaço educacional precisa oferecer oportunidades que esti-
mulem a formação da competência para além das habilidades cognitivas, conforme 
destacou Raven (1984). Além disso, é preciso fazer o seguinte alerta: a formação 
de ‘cidadãos competentes’ não requer apenas o incremento de competências 
cognitivas e sociais, mas necessita de outros processos de cunho social, político e 
econômico. Não se pode reduzir a formação desses indivíduos apenas à educação 
formal, havendo necessidade de um suporte mais amplo, que inclui justiça social, 
determinação política e envolvimento de toda a sociedade. 

A avaliação das competências e habilidades no 
Exame Nacional de Cursos 

O Exame Nacional de Cursos (ENC) é parte do Sistema de Avaliação da 
Educação Superior, em conjunto com o Censo da Educação Superior, a Avaliação 
das Condições de Ensino, a Avaliação Institucional (Paiub – Programa de Avaliação 
Institucional das Universidades Brasileiras) e as avaliações da Fundação Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Segundo a lei nº 
9.394 de 20/12/1996 (LDB), o reconhecimento e credenciamento de instituições 
de ensino superior serão concedidos por tempo limitado e sua renovação será 
baseada nos resultados de processos de avaliação. 

Os novos mecanismos de avaliação do ensino superior estão em consonância 
com a implantação de avaliações educacionais sistemáticas e com maior amplitude, 
em todos os níveis de escolaridade no Brasil. 

Esse movimento acompanha modificações estruturais nos diversos setores 
sociais que, nos sistemas de ensino, a partir da década de 90, estão assentadas sobre 
três eixos principais: o acesso universalizado à escola – e a conseqüente ampliação 
dos sistemas de ensino –, a eqüidade e a qualidade da educação. Ainda que os 
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processos avaliativos sejam freqüentemente acompanhados de críticas e pouca 
receptividade, esses procedimentos têm sido muito promissores para levantar 
informações acerca da qualidade da educação oferecida, abrindo-se a possibilidade 
de vários tipos de pesquisa.

A necessidade de avaliação periódica da qualidade do ensino superior 
brasileiro se dá, em parte, pela significativa expansão do ensino superior privado 
em comparação à do setor público. A maior procura pelo ensino superior e a 
reestruturação desses sistemas são notadas mundialmente. A Unesco realizou, em 
1988, a World Conference on Higher Education, durante a qual se ponderou que a 
demanda pelo ensino superior sofrerá um aumento sem precedente, com a entrada 
de grupos bastante heterogêneos, tanto no seu repertório cultural, motivação, idade 
e experiência, quanto nas suas expectativas e perspectivas profissionais. Vivemos 
um momento em que as pressões sociais, em face das desigualdades de oportuni-
dades – individuais ou coletivas –, precisam ser aliviadas, e em que a educação da 
população assume cada vez mais relevância. Espera-se que a educação superior, 
além de proporcionar treinamento profissional e produzir conhecimentos, possa 
ser promotora da responsabilidade social, da solidariedade e de atitudes necessárias 
para viver e trabalhar em um mundo cada vez mais diverso e multicultural. 

Dentro dessas considerações, os especialistas da World Conference on Higher 
Education estabeleceram como prioridade na formação superior que, ao término 
do curso, os graduandos:

• compreendam de forma ampla os fatores que influenciam a realidade social, 
sejam eles sociais, culturais, econômicos, legais, psicológicos, ambientais, ou 
de outra natureza; 

• tenham sólidos conhecimentos específicos de sua área de formação, que lhes 
permitam atuar com eficiência técnica em prol de sua comunidade e da socie-
dade em geral;

• desenvolvam qualidades pessoais e sociais que lhes possibilitem atuar etica-
mente e em grupos;

• desenvolvam qualidades sociais que os levem a atuar em prol da sua comuni-
dade mais próxima e da comunidade mundial;

• desenvolvam a competência comunicativa que lhes possibilite o relacionamento 
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com membros da própria comunidade ou de outras localidades e países;
• tenham iniciativa e interesse para atualizar seus conhecimentos ao longo da 

vida;
• consigam aplicar seus conhecimentos, com bom senso e eficiência, no confronto 

entre a visão acadêmica e a profissional;
• compreendam as condições sociais de trabalho e possam, na medida do pos-

sível, planejar eficientemente suas carreiras.

É fato que o desenvolvimento de tais características e competências, 
embora desejáveis, é dificultado, nos países em desenvolvimento, porque a 
estruturação e condições dos sistemas de ensino freqüentemente apresentam 
uma série de defasagens relativas a recursos materiais, financeiros e humanos, 
que impossibilitam satisfazer as crescentes expectativas e demandas sobre esse 
nível de escolaridade.

No caso do Brasil, a ampliação das instituições privadas não acarretou 
inovações acadêmicas, e a qualidade do ensino oferecida é bastante diversificada, 
destacando-se que são essas as escolas que proporcionam maior quantidade de for-
mados ao mercado de trabalho. O controle da qualidade da educação superior se 
faz cada vez mais necessário e é função do Estado realizá-lo, conforme estabelece 
a lei. A qualidade dos cursos interessa a toda a sociedade, incluindo os pais dos 
atuais e futuros alunos, empresas, agências financiadoras, organizações não-gover-
namentais, e a todos aqueles que indiretamente financiam os sistemas de ensino 
– inclusive a rede particular –, mediante pagamento de impostos. 

A passagem para um sistema universalizado implica mais trabalhadores es-
pecializados, de nível superior, no mercado de trabalho. Para muitos empregadores 
– os pequenos empresários, por exemplo –, será a primeira vez que empregarão 
pessoas com essa formação; para muitos pais, será a primeira vez que um membro 
da família ingressará no ensino superior, o que exigirá um investimento financeiro 
considerável (RANDALL, 2000). Esses grupos necessitam de informações confiáveis 
sobre o que se pode esperar de um curso superior e qual a formação que ele pro-
porciona. O controle é algo com que todos nós temos de conviver: “o controle 
não é necessariamente autocrático, ele pode, ao contrário, significar salvaguarda de 
sistemas democráticos” (SOUSA, 2000: 113). É por meio desse controle que políticas 
poderão ser implementadas ou modificadas, com base em dados de realidade e 
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não em idéias mirabolantes de administradores ou políticos. 
O Exame Nacional de Cursos, entretanto, é cercado de resistências e críticas, 

sobretudo quanto ao modelo avaliativo adotado, os instrumentos utilizados e as 
formas de classificação das instituições de ensino superior. Esse Exame, instituído 
antes da promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases, foi considerado uma 
afronta por muitos educadores, que esperavam maior consenso na adoção desses 
modelos de avaliação; o mais aceito foi o Programa de Avaliação Institucional das 
Universidades Brasileiras (Paiub). O Exame Nacional de Cursos não foi planejado 
para substituir o Paiub; no entanto, o tipo de resultado que ele fornece – na forma 
de conceitos A, B, C, D e E, que traduzem toda uma gama de representações sobre 
a eficácia de uma Instituição de Ensino Superior – é mais facilmente digerível pelos 
diferentes stakeholders1 do sistema do que os relatórios de avaliações de autocríti-
ca. Embora o MEC acentue que essa não é a única modalidade de avaliação dos 
cursos de graduação, ela é a mais conhecida, devido ao próprio comportamento 
do Ministério, que incentiva a divulgação dos rankings sem considerar os outros 
indicadores de qualidade do sistema de avaliação. 

De certa forma, mesmo afirmando que o exame não tem caráter punitivo, 
faz-se a ‘punição’ pelos meios de comunicação, ávidos por destruir e construir 
imagens momentâneas de sucesso ou fracasso. Há de se destacar também que, 
diferentemente do Saeb ou do Enem, a avaliação realizada pelo ENC tem sido o 
carro-chefe da política educacional dessa administração que, com freqüência, 
salienta apenas o caráter classificatório das instituições, com ameaças de fechamen-
to de cursos, e parte de uma visão reducionista e pobre das próprias informações 
levantadas pelos instrumentos avaliativos.

A aversão às questões de múltipla escolha, que representam grande parte das 
provas do ENC, justifica-se pela crença de que testes objetivos não possibilitam a 
avaliação de valores ético-políticos, da participação social crítica, da cidadania e 
que, portanto, representam apenas um ajuste e sujeição ao mercado, em detrimento 
da formação global dos alunos. Certamente, um teste, seja ele objetivo ou não, 
jamais será capaz de verificar todas as competências e habilidades desenvolvidas 
durante o período de um curso de graduação, sendo necessário utilizar também 
outros procedimentos. Existe a intenção no ENC de apresentar problematizações 
que envolvam competências sociais, mas provavelmente se deva atingir esse objetivo 
mais em algumas áreas de formação do que em outras; por esse motivo, merece 

1Stakeholders são as pessoas in-
teressadas e/ou envolvidas no 
processo educacional, como 
gestores, pais, alunos, professores, 
políticos e outros.
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atenção esse tipo de crítica. 
Por outro lado, parece que determinar o impacto de um curso superior no 

desenvolvimento desse tipo de competência não é tarefa fácil. Como salientou 
Astin (1997), os efeitos reais da educação superior na formação pessoal e social 
do estudante – e, conseqüentemente, a qualidade da educação ofertada – são po-
lêmicos, e muitos estudos consideram somente as mudanças cognitivas nos alunos 
sem voltar-se para o impacto efetivo de diferentes fatores, como a participação na 
vida universitária, efeitos da maturação no desempenho e mudanças de atitudes 
e valores. 

O Exame Nacional de Cursos adota a abordagem por competências, cum-
prindo um papel importante no direcionamento da qualificação profissional no 
âmbito superior. Poucos são os artigos em revistas especializadas que se propõem 
a analisar as habilidades efetivamente avaliadas nessas provas. Entre os trabalhos 
publicados, encontra-se o de Carvalho (2001), que considerou ser a maior parte 
das questões analisadas do ENC de Direito, Administração e Engenharia Civil, 
aplicadas entre 1996 e 2000, calcada em conteúdos técnico-profissionais específicos, 
refletindo uma concepção de formação profissional instrumental, predominante-
mente técnica, referenciada sobretudo nos interesses individuais e nos contextos 
privados, principalmente do setor produtivo e de serviços. 

O estudo de Novaes (2002), que tratou das provas de Medicina de 1999 e 
2000, demonstrou que as competências sociais foram avaliadas sempre de forma 
subjacente, com ênfase nas habilidades técnico-profissionais. Ponderando que o 
número reduzido de questões não permite a avaliação das competências profissio-
nais e sociais desejáveis, a autora sugeriu um modelo para elaboração de questões e 
análise das habilidades envolvidas na solução das tarefas, baseado em Raven (1984)2. 
O modelo é tridimensional e compreende, de um lado, as características cognitivas, 
afetivas e conativas da eficácia e, de outro, os componentes do comportamento 
efetivo, os quais se referem às tarefas que devem ser executadas para a solução dos 
problemas (representação do problema, estratégias de análise e solução), à atenção 
para os aspectos específicos do contexto em que o problema ocorre, e às ações que 
exigem a consideração do contexto social mais amplo.

A representatividade de questões pontuais que permitam a análise de valores 
e atitudes de acordo com determinadas situações profissionais é imprescindível 
no Exame Nacional de Cursos. O aspecto técnico-profissional deve ser avaliado, 

2Para uma visão gráfica deste 
modelo, consultar o quadro 
“Modelo de Competências para 
Análise da Prova do ENC dos 
Cursos de Medicina”, em Novaes 
(2002), Tese de Doutoramento, 
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mas a inclusão de mais itens voltados às competências sociais pode ser um fator 
de melhor aceitação do exame pela comunidade acadêmica pois, além de ampliar 
o  detalhamento de informações, permitirá maior diferenciação para cursos que 
estão investindo nesse tipo de formação. Esse procedimento enriquecerá os dados 
de avaliação, mas, para ser realizado, precisa da pressão das universidades.

Passados seis anos de sua implantação, o Exame Nacional de Cursos já 
faz parte da realidade das escolas superiores brasileiras. Não basta assumir uma 
posição crítica, há de se colocar a mão na massa para incrementar esses instrumen-
tos. É imprescindível que os acadêmicos se apropriem das informações obtidas, 
aprofundando-as, e produzam conhecimento mais amplo sobre a realidade dos 
cursos superiores brasileiros, de forma a impelir o constante aprimoramento dessas 
avaliações. 

A consideração desses resultados, com outros indicadores gerados pelo Sistema 
de Avaliação da Educação Superior, pode contribuir, sobremaneira, para a qualidade 
dos cursos de graduação. Certamente, o MEC não realizará estudos dessa natureza; 
no entanto, poderá disponibilizar dados para quem se interesse em fazê-los. 

ABSTRACT: The aim of this article is to provide a review of competence concepts 
by emphasizing both the main required skills for undergraduate students, which 
were showed in the World Conference on Higher Education, and the specialized 
literature that is used by these students. It also brings some reflective considerations 
about the evaluation of abilities made in the National Course Assessment Test.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

KEY WORDS: evaluation; compe-
tence; ability; National Course 
Assessment Test.



109

E
C
C
O
S

R
E
V.

C
I
E
N
T.

n. 1
v. 4

jun.
2002

Competências no Exame Nacional de Cursos 
EccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (n. 1, v. 4): 95-110

BORDAS, M. C. Avaliação do ensino superior – o confronto paradigmático produ-
tividade/qualidade social. In: BICUDO, M. A. V. & SILVA JÚNIOR, C. A. (orgs.). 
Avaliação institucional, ensino e aprendizagem. São Paulo: Unesp, 1999.

CARVALHO, E. S. A concepção de educação profissional no Exame Nacional de 
Cursos. Revista Avaliação da Rede de Avaliação Institucional da Educação Superior, 
Campinas, Unicamp, ano 6, 1 (19): 27-54, mar. 2001.

CASTRO, M. H. G. O modelo brasileiro de avaliação da educação superior: carac-
terísticas, desafios e perspectivas. Seminário Avaliação da Educação Superior: 
a experiência do Reino Unido e do Brasil em debate, Brasília, MEC/INEP, p. 
31-36, ago. 2000.

CRAWFORD, D. G., GLENDENNING, D. & WILSON, W. La educación basada en com-
petencias, tres comentarios sobre Canada. In: ARGÜELLES, A. (org.). Competencia 
laboral y educación basada en normas de competencia. México: Limusa, 1996.

DEFFUNE, D. & DEPRESBITERIS, L. As múltiplas faces da competência. Educação 
profissional: o debate das competências, Brasília, Secretaria de Formação e De-
senvolvimento Profissional, jul. 1997.

DIAS SOBRINHO, José. Concepções de universidade e de avaliação institucional. 
Revista Avaliação da Rede de Avaliação Institucional da Educação Superior, 
Campinas, Unicamp, ano 4, 2 (12): 29-40, jun. 1999.

EVERS, F. T., RUSH, J. C. & BERDROW, I. The bases of competence: skills for lifelong 
learning and employability. San Francisco: Jossey-Bass Inc. Publishers, 1998.

GATTI, B. A. Habilidades cognitivas e sociais: revendo algumas questões. Seminário 
de Avaliação do Ceará, 1998 (mimeo).

GONCZI, A. & ATHANASOU, J. Instrumentación de la educación basada em com-
petencias. In: ARGÜELLES, A. (org.). Competencia laboral y educación basada en 
normas de competencia. México: Limusa, 1996.

HABERMAS, J. Nos limites do Estado. Folha de S.Paulo, 18 jul. 1999. Caderno 
Mais, p. 12-13.

HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1989.
NOVAES, G. T. F. Habilidades e competências no exame nacional dos cursos de medi-

cina. São Paulo, PUC-SP, 2002. Tese de doutorado.
PERRENOUD, P. Novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.



110

E
C
C
O
S

R
E
V.

C
I
E
N
T.

n. 1
v. 4

jun.
2002

Competências no Exame Nacional de Cursos
EccoS Rev. Cient., UNINOVE, São Paulo: (n. 1, v. 4): 95-110

PIAGET, J. O nascimento da inteligência na criança. Rio de Janeiro: Zahar, 1974.
RANDALL, J. Procedimentos e práticas de avaliação da educação superior no Reino 

Unido. Seminário Avaliação da Educação Superior: a experiência do Reino Unido 
e do Brasil em debate, Brasília,MEC/INEP, p. 9-18, ago 2000.

RAVEN, J. Competence in modern society. Its identification, development and release. 
London: H. K. Lewis & Co Ltd, 1984.

SOUSA, C. P. de. Dimensões da Avaliação Educacional. Estudos em Avaliação 
Educacional, São Paulo, Fundação Carlos Chagas, n. 22, p. 101-118, jul./dez. 
2000.

STERNBERG, R. J. Abilities are forms of developing expertise. Educational Researcher, 
April 1998a.

____. Intelligence, instruction and assessment: theory into practice. New Jersey: La-
wrence Erlbaum Associates, 1998b.

____. Intelligence as developing expertise. In: SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PSI-
COLOGÍA. La Psicologia al fin del siglo: conferencias magistrales del XVII Congreso 
Interamericano de Caracas, 1999. p. 337-379.

UNESCO. World Conference on Higher Education. Higher Education in the Twenty-
first Century Vision and Action, Paris, out. 1998.

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991.


