
ENADE: EU BOICOTO! 

 

 O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, é uma das cartadas do governo para acelerar o 

processo de privatização do ensino público. Faz parte do Sistema Nacional de Avaliação das Instituições de Ensino 

Superior – SINAES, e veio para substituir o antigo Provão. 

 É necessário que se diga antes de tudo, que vivemos numa conjuntura onde o governo tenta de qualquer 

forma – e busca as ferramentas mais cruéis – se livrar da garantia dos direitos fundamentais básicos, e as inúmeras 

reformas pelas quais vêm passando a educação neste país – como o REUNI, PROUNI, Enem, Ead - comprovam  este 

processo. 

 E por que somos contra o ENADE? 

 Somos contra um modelo de prova, que não avalia a aprendizagem do estudante levando em conta também 

o ensino que lhe é oferecido. Este exame que se propõe simplesmente a avaliar o desempenho do estudante, trás 

em sua estrutura uma série de tópicos que colaboram com a política neoliberal de sucateamento das universidades 

públicas. 

 A elaboração da prova do ENADE, pelo Ministério da Educação – MEC, não leva em conta as disparidades e 

diversidades educacionais do sistema de ensino superior no Brasil. O estudante do ACRE, realiza a mesma prova que 

o estudante de São Paulo, desrespeitando o que é particular a cada estado ou região, nos mais diversos fatores, 

sejam eles: sociais, políticos, econômicos e culturais.  

 Passamos no mínimo 04 anos na graduação, e a prova do ENADE acha que pode nos avaliar em apenas um 

dia, sem levar em conta a nossa vida acadêmica e por qual processo passamos dentro da universidade, se temos 

bibliotecas com acervo bibliográfico decente, restaurante universitário, quadro de professores adequado, acesso a 

recursos mínimos para funcionamento da instituição, ou seja, estrutura para que de fato possamos ter uma boa 

formação.  

 O ENADE , não foi um anseio da população brasileira, não foi um anseio das comunidades acadêmicas, 

sequer foi proposta a discussão da sua implantação, simplesmente empurrado goela a baixo e passou a ser 

executado. Além do mais, a comissão de avaliação da prova é toda composta por pessoas do próprio MEC, ou, 

indicados por este, sem que se fique claro quais os critérios reais de avaliação utilizados. Fora que nosso sistema de 

ensino superior é bem complexo, e o compõem: universidades, faculdades, institutos federais, centros de ensino, 

universidades abertas, etc. 

Não diferindo do seu modo de implantação inicial, a prova do ENADE é obrigatória para todos os estudantes 

selecionados, caso contrário, perdemos o direito de nos formar. 

 Depois de feita a prova, começa o estágio visível de sucateamento do ensino público. O resultado do ENADE, 

divide as universidades por conceito: 1, 2, 3, 4, 5 (sendo que o resultado 1 é o mais baixo, e 5 o melhor). Assim as 

universidades passam a ser reconhecidas por isto, propagandeando/vendendo uma imagem – a partir do que o 

ENADE lhe permite – que não é condizente com a realidade de efetivação do seu ensino, pesquisa e extensão. 

 Os cursos e/ou universidades que não atingirem uma “boa conceituação” no exame, serão punidos, com o 

corte de verbas. Fica claro, que este exame é feito para tirar a responsabilidade do governo sobre o ensino superior. 

Seria justo que os cursos que se encaixam em conceitos considerados inferiores tivessem mais investimentos para 



que fossem melhorados, e não punidos com falta de financiamento. Já os estudantes que “se saírem melhor” no 

exame, acabam sendo contemplados com bolsas de estudo pelo MEC, quando esta deveria ser uma política geral 

para manutenção da vida acadêmica nas universidades. 

 Por todos estes motivos, e por reivindicar uma avaliação que leve em conta o ensino oferecido dentro do 

papel social da universidade, boicotamos o ENADE.  

 Este ano, o curso de Letras foi um dos selecionados para o ENADE. Esperamos que os estudantes de Letras 

protestem através deste exame.  

 E o que significa o boicote? Como fazer? 

 A realização da prova do ENADE é obrigatória, mas, responder a prova não. No dia do exame, assine a 

presença (que é obrigatória) e deixe a prova em branco. Deixar a prova em branco não prejudica em nada o seu 

desempenho acadêmico, já que a nota do ENADE não é e nem consta no currículo. 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


