
 

 

Nota Zero para o ENADE 
 Meritocracia e Mercantilização da Educação  

 

Quem somos nós 

 O Comitê Nacional em Defesa dos 10% do PIB para a Educação Pública Já! surgiu da 

necessidade da defesa da pauta do financiamento da educação e da contraposição às políticas do 

governo que precarizam e privatizam cada vez mais a educação pública. Além das campanhas nas 

universidades, institutos federais e escolas em relação ao financiamento da educação pública, 

também realizamos o Encontro Nacional de Educação (ENE), em agosto de 2014 no Rio de Janeiro. 

Reunindo mais de 2 mil pessoas que, depois de vários anos, conseguiram organizar um encontro de 

todos os setores classistas da educação que não pactuam com as políticas do atual governo. Esse 

Comitê é composto por setores da educação básica, além de entidades nacionais da educação, como 

o ANDES-SN, SINASEFE, FASUBRA, CSP-Conlutas, CFESS, ExNEEF, ANEL, FENET e a 

Oposição de Esquerda da UNE.  

 O ENE teve como deliberação um manifesto que deixa claro seus posicionamentos em 

relação as políticas educacionais, inclusive o ENADE, mas diante da realização da prova na 

próxima semana, achamos importante deixar mais claro o posicionamento desses setores. 

 

Exame Nacional de Desempenho Estudantil 

 Nesta próxima semana, milhares de alunos serão obrigados a fazerem a prova do ENADE, 

uma convocação obrigatória e punitiva. A avaliação acadêmica é, em primeiro lugar, necessidade, e 

também uma reivindicação do movimento da educação. Ela deve servir para garantia a melhoria da 

qualidade da educação pública. avaliar não é punir ou premiar, mas conhecer os problemas e 

encontrar formas de superá-los, objetivando o aperfeiçoamento das instituições em busca do padrão 

unitário de qualidade. Além disso, a avaliação deve ser participativa e emancipatória, constituindo-

se, pois, em instrumento de democratização. 

 O Exame Nacional de Desempenho Estudantil (ENADE) consiste em uma prova unitária 

para todo o país, que tem por objetivo ranquear as universidades e avaliar, a partir do desempenho 

da prova, quais universidades “merecem” investimento. O mais lógico, numa avaliação da educação 

pública, seria que a partir dos problemas identificados, o poder público buscasse, junto as 

universidades, soluções para resolvê-los. Acontece que no caso do ENADE é o contrário, quando 

uma universidade tem notas baixas na prova, ela é ameaçada de ter seus recursos cortados e os 

cursos fechados caso não atendam as exigências do MEC. Acontece que para atender as exigências 

faz-se necessário o aumento do investimento nesses cursos. É como ir em uma consulta médica e 

ser punido por estar doente, e ameaçado, sem nenhum auxílio, de caso não melhore, venha a falecer. 

É uma lógica que só serve para diminuir o financiamento para a educação pública.  

 

Avaliação: intenções e necessidades 

 A construção de uma proposta final de avaliação passa, necessariamente, por amplo debate 

na instituição sobre sua identidade e seu projeto acadêmico global,. Contudo, desde o final dos anos 

80, os organismos financeiros internacionais e os governos neoliberais de toda a América Latina 

tem se apropriado desse anseio para convertê-lo em um instrumento para impulsionar as reformas 

educacionais encaminhadas pelo Banco Mundial. Além de ser um meio para impor a eficiência 

gerencial das instituições em moldes empresariais e legitimar cortes de recursos públicos, essa 

pretensa avaliação tem sido um poderoso meio de conformar o que é dado a pensar nas 

universidades e, por conseguinte, um recurso para tentar legitimar o pensamento único nos campi 

universitários. 

 O ENADE está inscrito no rol dessa avaliação que chegou ao Brasil com o ajuste 

“estrutural” decorrente da crise da dívida de 1982. O seu objetivo é heteronômico, confrontando 

diretamente a autonomia universitária constitucionalmente assegurada, o seu método de 

encaminhamento é antidemocrático e como instrumento de avaliação é incompatível com o fazer 

acadêmico. 



 

 

 Cumpre destacar que o exame dos estudantes é parte de um sistema mais amplo, o SINAES 

(Lei 10.861/04), imposto por Medida Provisória e coordenado por uma comissão nacional 

(CONAES) de caráter inteiramente governamental. A regulamentação do ENADE tornou patente o 

seu caráter autoritário. Os dirigentes que se recusarem a aplicar o exame podem ser punidos pelo 

Ministro que tem o poder de destituir o dirigente, independente das decisões autonomamente 

estabelecidas pela instituição.  

 Ademais, o exame passou a ser um componente curricular obrigatório que, inclusive, prevê 
a não-concessão do diploma estudantil. Em conformidade com a cultura individualista e da livre 

concorrência, o exame é utilizado para propalar distinções e prêmios para os melhores, promovendo 

o ranqueamento, tanto de estudantes como de instituições, além de servir para a mercantilização do 

ensino, sendo utilizado como propaganda para as universidades privadas aumentarem cada vez mais 

suas mensalidades. 

 A natureza do ENADE e sua lógica de avaliação, também, tem produzido o assédio moral 

aos estudantes. Isso se dá pelo discurso do “medo” ao responsabilizar o estudante pelos possíveis 

maus resultados que o curso possa vir a ter. Igualmente pelo aspecto punitivo que foi criado quando 

o estudante pode vir a ter seu diploma retido por não participar deste exame. Essa mistificação 

criada já vem sendo denunciada e julgada, por exemplo, pelo Tribunal Regional Federal de Brasília, 

que julgou o veto à colação “desproporcional e incompatível” com os objetivos do ENADE. O 

julgamento, ainda que regional, considerou que a universidade não pode vetar diploma de aluno que 

falte ao exame.. 

 Essa avaliação padronizada é uma agressão à autonomia, favorece a publicidade de 

empresas que enxergam a educação como um serviço e não como um direito inalienável dos 

sujeitos; promove o ranqueamento e a cultura empresarial, premiando a falsa qualidade e 

desrespeitando as diversidades regionais onde os processos pedagógicos são desenvolvidos, além da 

legitimação do corte dos recursos educacionais.  

 

Apoio a todas as formas de resistência à avaliação precarizada do ENADE:  

     O ano de 2014 tem sido um ano que vem anunciando uma importante crise econômica, com 

previsão de cerca de 40 a 50 milhões de cortes em áreas sociais. A educação, será com certeza uma 

das áreas mais afetadas e o ENADE cria uma justificativa meritocrática para justificar esses cortes. 

Os estudantes brasileiros não podem se deixar enganar. O Boicote ao ENADE é parte de uma luta 

do movimento estudantil e da educação pela qualidade do ensino e pelo financiamento público 

exclusivamente para a educação pública. 

 Boicotar a prova não traz nenhum prejuízo ao aluno que o faz, diferente do que tentam nos 

fazer acreditar. Os estudantes tem o direito de expressar sua divergência com essa avaliação e o 

boicote é um ato político. Outras formas de resistências ao ENADE também são legítimas como 

campanhas e dias de mobilização contra o ENADE, eventos e atos que levem à reflexão do 

significado político de uma avaliação restrita e precarizada que não dimensiona o contexto e as 

condições de formação. 

 Lutar pela qualidade de educação é lutar por uma avaliação que considere as diferenças 

regionais, que seja feita por cada universidade, durante o decorrer dos cursos, que seja socialmente 

referenciado e tenha por objetivo identificar problemas e resolvê-los a partir do apoio público com 

financiamento e estrutura.  Queremos expressar todo apoio aos estudantes, coletivos e entidades 

estudantis, que comprometidos com a luta pela qualidade da educação pública, ajudam a organizar 

esse ato político!  
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