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ENADE: as verdades sobre essa “avaliação” 
 

Em novembro de 2007, os estudantes das graduações de saúde serão mais uma vez 
OBRIGADOS a realizar a prova do ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes). 

O ENADE  é parte de um sistema maior de avaliação chamado SINAES (Sistema 
Nacional de Avaliação do Ensino Superior), o qual foi instituído pela Lei 10.861, de 14 de 
abril de 2004. Além do ENADE, o SINAES possui outros dois componentes: avaliação das 
instituições e dos cursos. 

Segundo o site do Inep ( Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), o 
SINAES avalia todos os aspectos que giram em torno desses três eixos: o ensino, a pesquisa 
e a extensão. Como a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da 
instituição, o corpo docente, as instalações e vários outros aspectos. 

O SINAES tem por finalidade a melhoria da qualidade da educação superior, a 
orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e 
efetividade acadêmica e social, e especialmente a promoção do aprofundamento dos 
compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da 
valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à 
diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. (Portaria 
no 2.051 de 9 de julho de 2004.) 

O ENADE é realizado por amostragem, ou seja, só fazem a prova aqueles alunos que 
forem escolhidos aleatoriamente pelo Inep, sendo esses ingressantes e concluintes, de modo 
que a prova é a mesma para ambos.  

A prova possui dois componentes: um de formação geral e o outro componente 
especifico; no que tange a formação geral é investigada a formação do profissional ético, 
competente e comprometido com a sociedade em que vive. No componente especifico é 
avaliado se o estudante desenvolveu no processo de formação habilidades e competências 
inerentes a sua profissão. Os cursos são pontuados numa ordem crescente de desempenho, 
recebendo conceitos de 1 a 5. 

 
Na teoria tal avaliação até parece “linda”, mas as VERDADES sobre o ENADE são 

bem outras... 
 
Todos os movimentos de educação concordam com a necessidade de uma avaliação do 

ensino superior, porém nunca existiu uma avaliação de verdade...o mais próximo disso foi o 
Paiub (Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras), no governo 
Itamar Franco, mas esse processo, que contava com a adesão voluntária das universidades,  
foi interrompido quando Paulo Renato de Souza tomou posse no MEC no início do governo 
FHC. Surge então o famigerado Provão (Exame Nacional de Cursos -ENC). Seguindo a 
lógica capitalista e neoliberal, tal avaliação preconizava a concorrência e ranqueamento das 
instituições de ensino superior, onde aquelas que se saíssem mal teriam cortes de verbas. O 



Provão foi muito criticado e veemente boicotado pelo movimento estudantil. Quando 
pensava-se que nada pior poderia ser criado, surge então, no governo Lula, o SINAES e com 
ele, o ENADE. 

Na verdade Provão e ENADE são coisas iguais com nomes diferentes (se o ENADE 
não for ainda pior!)...  

 
Os VÁRIOS pontos negativos do ENADE: 
 

• Como no Provão, é aplicada uma mesma prova para o país inteiro, desrespeitando assim 
as características regionais de cada instituição e enfatizando uma formação 
massificadora, voltada apenas para o mercado; 

• A participação dos alunos sorteados para fazerem a avaliação é OBRIGATÓRIA, 
certamente  na tentativa de tentar desmobilizar os estudantes, de modo que o não-
comparecimento constará como irregularidade no histórico do aluno. É obrigatória 
também a participação de todas as instituições privadas e federais, sendo que os 
dirigentes que se recusarem a aplicar o exame podem ser punidos pelo ministro da 
educação, que tem o poder de destituí-los, independente da decisão autônoma tomada 
pela instituição; 

• Também como no Provão, o ENADE promove o ranqueamento das instituições, de modo 
que seus resultados têm sido usados como estratégia de marketing por parte de muitas 
fglibertador; 

•  Punição dos cursos/instituições com notas mais baixas, dando a entender que estes são os 
ÚNICOS culpados pela má qualidade do ensino. Tais cursos ficam sob “vigilância” e têm 
um prazo determinado para descobrirem a “fórmula mágica” da nota 5, do contrário seus 
dirigentes podem ser punidos e os cursos fechados. Essa é mais uma forma de o Estado 
fugir à sua responsabilidade pela Educação; 

• Indiferenciação entre as instituições públicas e privadas, de modo que todo o método de 
avaliação para as duas situações é o mesmo. É irrisório que se avalie de forma igual uma 
universidade que depende de verba pública para se manter e outra que depende apenas da 
sua própria arrecadação, proveniente de mensalidades muitas vezes absurdas; 

•  Premiação dos melhores colocados, com oferecimento de bolsas para os alunos que mais 
se destacarem, ferindo o princípio constitucional de igualdade e reforçando a lógica 
capitalista de competitividade. 

 
Por esses e muitos outros motivos que os estudantes devem mais uma vez se unir por 

uma avaliação de VERDADE e uma educação socialmente referenciada. Pois enquanto o 
governo compra vagas em universidades particulares ele sucateia as públicas, e utiliza os 
resultados do ENADE para justificar essa prática absurda. Por isso, vamos ao boicote!!!  

Como o comparecimento à prova é obrigatório, a forma de boicote é zerando-a, isso 
não acarreta nenhuma punição e nenhum registro no histórico do aluno. Essa é uma forma de 
não legitimar uma prova que não diz respeito à verdadeira qualidade de ensino, e está longe 
de ser a avaliação que s movimentos de educação sempre exigiram. 

Discuta sobre o SINAES/ENADE e suas reais intenções, com o Centro Acadêmico, 
colegas, professores e funcionários da sua instituição de ensino. 

 
“Por uma avaliação de verdade, vou zerar no ENADE!!!”  
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