
ENADE. Porque somos contra? 
O ENADE faz parte dos instrumentos de avaliação 
do SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior que foi regulamentado pelo MEC 
em 2004 e avalia a educação superior a partir de 
três pontos: a Instituição de Ensino Superior – IES, os 
cursos de graduação e o desempenho das/os 
estudantes. Esses critérios permitem um 
ranqueamento das IES, já que classifica estas com 
níveis de 1 a 5 sem considerar as especificidades dos 
cursos e das regiões em que a prova é aplicada. 
Quando se obtém nota 1 ou 2 na avaliação do 
SINAES a IES passa então por uma avaliação 
externa pelo MEC, onde o avaliador pode não ser 
necessariamente da mesma área do curso avaliado, 
precarizando assim a avaliação, onde a IES pode ter 
então seus recursos reduzidos, revelando assim o 
caráter punitivo dessa avaliação. Hoje o ENADE se 
tornou um componente curricular obrigatório, ou 
seja condicionante para a formação, eximindo a 
possibilidade de escolha da/o estudante e de forma 
punitiva, a/o estudante que não comparecer a 
prova, pode ter dificuldades para receber o seu 
diploma, além de premiar as/os estudantes que 
obtiverem a maior nota, sendo utilizado como meio 
de marketing das IES, distanciando o debate sobre a 
qualidade da educação e as dificuldades que esta 
vem passando para se efetivar enquanto direito, já 
que tem se tornado mais uma forma de obter lucro, 
encarada como mercadoria. 

 

É esse o rumo que queremos para a 
EDUCAÇÃO SUPERIOR no nosso país? 
Rumo ligado à logica capitalista de 
produção, onde a educação pública não 
é acessível à todas/os e pelo contrario, é 
precarizada a cada dia, contando com 
estratégias como essa. Por isso criticamos 
esse modelo de avaliação, porém 
entendendo a importância da avaliação 
das politicas públicas, mas as que 
condizem com a necessidade de se 
construir uma educação popular, 
acessível e de qualidade. Assim, tendo 
como horizonte a garantia desse direito, 
estamos nos mobilizando contra a 
privatização da Educação, contra o 
ranqueamento em detrimento da 
qualidade, contra o ENADE! Junte-se a 
nós no DIA NACIONAL DE 
MOBILIZAÇÃO, o dia 24/11, participando 
do ato contra o ENADE, debatendo sobre 
esse método de avaliação e apoiando 
as/os estudantes que tem possibilidades 
objetivas de boicotar a prova! 
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