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ENADE 2022 –Posicionamento da ABEPSS – Gestão Aqui se respira luta! 

 

 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) ocorrerá em 

novembro de 2022, e a ABEPSS reafirma o seu posicionamento crítico em relação a 

avaliação do ensino superior no Brasil. No contexto atual, soma-se neste 

posicionamento as preocupações decorrentes da conjuntura pós-pandemia e dos 

rebatimentos do ensino remoto emergencial (ERE). 

A Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) 

como entidade acadêmica científica que coordena e articula o projeto de formação em 

Serviço Social no âmbito da graduação e pós graduação, vem acompanhando e 

construindo posições e debates incisivos referentes às medidas avaliativas do ensino 

superior que se consolidaram a partir das contrarreformas do Estado, avaliando que 

“essas formas de avaliação utilizadas pelo MEC não são capazes de evidenciar e 

mensurar o processo de ensino – aprendizagem na sua totalidade e complexidade” 

(ABEPSS, 2016). 

A entidade, nas últimas duas décadas, vem construindo reflexões e debates sobre 

o processo avaliativo que queremos1 e a necessidade de afirmamos uma avaliação 

formativa, que promova a qualidade da formação superior e não se estruture pela lógica 

de rankeamento que potencializa o marketing das instituições privadas de ensino 

(ABEPSS, 2018). 

No texto “Insumos para a crítica do sistema nacional de avaliação da graduação: 

contribuições da ABEPSS para o debate” (ABEPSS, 2010) é realizado um resgate 

histórico dos processos avaliativos no Brasil, ressaltando a implantação do Sistema 

                                                           
1 Queremos destacar o esforço histórico e coletivo da ABEPSS, desde seu momento como ABESS, com o 
debate da avaliação. Destacamos assim, o Caderno ABESS n. 07, com o texto Padrões de Qualidade 

para a autorização e Reconhecimento dos Cursos de Graduação em Serviço Social (KOIKE; et all, 
1997); a Revista Temporalis n. 01, com o texto Avaliação Institucional na Universidade Brasileira e os 

Cursos de Serviço Social (CARDOSO, LOPES, ABREU, 2000); e o Suplemento da Revista 

Temporalis, Ano II, Outubro de 2001, totalmente dedicada ao processo de avaliação dos cursos de 
Serviço Social no Brasil, produto do Fórum Nacional sobre Avaliação Institucional dos Cursos de Serviço 
Social, realizado na Universidade Federal Fluminense. 
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Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) em 2004. Apesar da ruptura em 

alguns pontos no que concerne a estruturação desse processo, é destacado que  

 

“[....] o SINAES é, em tudo, herdeiro dos mecanismos de avaliação do 
governo anterior e tributário da (Contra) reforma do ensino superior do 
Governo Lula. Forte argumento nessa direção é que os determinantes para o 
desempenho das universidades na avaliação continuam sendo tratados sob a 
ótica neoliberal” (ABEPSS, 2010, p.9). 

 

O SINAES foi estruturado a partir de um tripé que envolve a avaliação da 

instituição de ensino, a avaliação do curso de graduação (in loco) e avaliação do 

desempenho dos estudantes (ENADE). 

No entanto, desde a segunda versão do SINAES, em 2007, foi excluído do 

relatório da visita, instrumento importante na identificação dos processos de 

precarização do trabalho e de sucateamento das Instituições de ensino superior, 

especialmente públicas, que incidem diretamente na qualidade da formação ofertada.  

Neste processo, o ENADE se consolida como principal instrumento na 

certificação dos cursos, cumprindo o “papel de “certificar produtos educacionais¨, em 

uma clara perspectiva mercadológica, sem a garantia da qualidade da política pública de 

educação superior no Brasil” (ABEPSS, 2013, p.1). 

As graves alterações que ocorreram no processo do SINAES, se desdobraram na 

extinção da visita in loco, feita por especialistas de cada área, para os cursos que 

obtiveram o Conceito Preliminar de Curso (CPC) igual ou superior a 3, numa escala de 

1 a 5; e na indicação da nota ou conceito de um curso de graduação adquirido no 

ENADE, como única ou majoritária fonte de informação para a avaliação.Dahmer 

(2016, p.49) observa que a “relação entre expansão do ensino superior e avaliação 

fragiliza-se efetivamente, enquanto fortalece-se a relação entre expansão mercantilizada 

do ensino superior e regulação/supervisão, esvaziando-se o SINAES do tripé 

mencionado e centrando o processo de avaliação no ENADE”. 

O documento da entidade de 2016 “Sobre o processo de avaliação do ensino 

superior no Brasil”, apresenta o balanço do acúmulo da entidade sobre o processo de 

avaliação, indicando uma posição contrária ao modelo de avaliação proposto pelo 

governo brasileiro, por se tratar de um mecanismo incoerente com o modelo de 

universidade que defendemos, uma vez que: 

 
[...] ranqueia os cursos, potencializa a educação como mercadoria nas 
universidades privadas incentivando a concorrência comercial, cria 
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polarização entre centros de excelência e instituições periféricas indicando 
aumento ou não do número de recursos e investimento, culpabiliza e 
responsabiliza os/as alunos/as. Assim, compreendemos que a proposta de 
avaliação do SINAES, expressa um projeto de universidade elitista, 
antidemocrática, produtivista e operacional, concebida como uma 
organização social (ABEPSS, 2016, p.4). 

 

Desta forma, a crítica da entidade ao ENADE passa, fundamentalmente, pela 

crítica a captura mercadológica do ensino superior brasileiro que impacta diretamente 

na precarização da formação profissional do Serviço Social e que não é mensurado no 

processo avaliativo. 

 No ano de 2018 o ENADE passou por uma reestruturação, sendo as áreas 

readequadas pelo MEC, e ocorreu a migração do Serviço Social para a área de Ciências 

Sociais Aplicadas. Assim, os cursos passaram por um novo ciclo avaliativo, a despeito 

do exame já realizado em 2016. Mais uma vez, foi reafirmado pela entidade o ENADE 

enquanto um “instrumento institucional desvinculado do amplo debate sobre o ensino 

superior e seus rumos”, “sendo insuficiente para construir políticas gradativas de 

fortalecimento das universidades como centros de formação” (ABEPSS, 2018). 

Este quadro é preocupante na medida em que o relatório técnico que teve por 

base o ENADE de 2018 e divulgado em 2021 (BELTRÃO et al), apontou a grande 

expansão do ensino privado (768,3%) em quase 30 anos, estando os cursos à distância 

circunscritos à esta esfera. O relatório conclui ainda que o número de Instituições 

públicas é menor, apesar de possuir um CPC mais elevado. 

Vários foram os processos de resistência por parte da categoria e dos estudantes, 

todavia, hoje a realidade imposta pela SINAES/MEC é o condicionamento da entrega 

do diploma aos novos profissionais à realização da prova ENADE, todavia, são nos 

momentos de imposição e do autoritarismo que não podemos perder a criticidade dos 

processos mercadológicos e desvalorização da educação superior. 

A edição do ENADE/2022 ocorre em uma conjuntura pós-pandemia e de ensino 

remoto emergencial (ERE) que trouxe diversos rebatimentos para a formação 

profissional em Serviço Social.  Como indicado pela ABEPSS em suas publicações, a 

pandemia trouxe contornos particulares também à educação, contribuindo para avanço 

da precarização da formação profissional e impulsionando um modelo de educação 

totalmente mediado pela tecnologia. 

A avaliação realizada neste ano, após o processo desencadeado pela pandemia 

da covid-19, merece atenção especial uma vez que os discentes vinculados ao ensino 
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presencial, vivenciaram parte de sua formação de forma remota, muitas vezes, em 

condições limitadas de acesso à tecnologia e de condições que não permitiram, como já 

destacado nas publicações da entidade, o diálogo/debate coletivo e a utilização de 

estratégias pedagógicas que ampliassem a interação docente/discente; o 

aprofundamento dos conteúdos das disciplinas. Os conteúdos formativos sofreram 

ainda redução, tendo em vista a necessidade de adaptação do ensino presencial ao 

remoto (ABEPSS, 2021). 

Como nos aponta Costa e Andrade (2021) os riscos de fragilização da formação 

se apresentam mais fortes, o que pode incidir no processo de avaliação, uma vez que o 

contexto da pandemia: 

 
[...]impôs o ensino remoto emergencial como meio para continuar a 
formação, mas sem uma  adequada  programação  e  consideração  da 
realidade  de  cada  um  dos  sujeitos  envolvidos que – por motivos sociais, 
econômicos, de saúde mental e física, e também por falta de acesso aos 
recursos  tecnológicos  –  terão,  possivelmente, mais dificuldades para 
manter uma formação de qualidade e bom desempenho em um modelo de 
avaliação que os sobrecarrega, os responsabiliza pela “qualidade” da 
formação recebida (COSTA; ANDRADE, 2021, p.13). 
 

 
Além disso, as Universidades públicas vêm sofrendo com os ataques do 

governo atual através da ciência, da desvalorização da produção do conhecimento, do 

desfinanciamento e da desestruturação das agências de fomento à pesquisa, que incidem 

diretamente nos processos de precarização, na qualidade da formação profissional e na 

afirmação do tripé ensino-pesquisa-extensão. 

O projeto de educação e formação profissional defendido pela ABEPSS e 

disposto em suas Diretrizes Curriculares, vincula-se a uma concepção de educação e de 

sociedade pautada em valores emancipatórios e está orientada por uma direção social 

crítica, a serviço da coletividade e das necessidades da população brasileira e, por isso, 

reitera a posição crítica da entidade referente ao ENADE, reforçando que os padrões de 

qualidade para os cursos de Serviço Social, devem ter por base as Diretrizes 

Curriculares. Assim, a avaliação institucional dos cursos de Serviço Social deve estar 

fundamentado em parâmetros de avaliação da formação superior, considerando os 

processos de precarização do trabalho e de sucateamento das instituições públicas de 

ensino superior, em detrimento da perspectiva mercadológica de expansão do ensino 

superior que tem sido predominante na conjuntura brasileira.  
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Importante ressaltar que esta posição crítica é compartilhada historicamente 

pelas entidades da categoria profissional, como de organização dos trabalhadores e 

trabalhadoras da educação, como o ANDES. 

Destacamos que a entidade, nos últimos 10 anos, vem publicando os seus 

posicionamentos de forma a subsidiar os cursos de Serviço Social em seus debates 

internos. Desta forma, indicamos para leitura os seguintes documentos: 

 

- Insumos para a crítica do sistema nacional de avaliação da graduação: contribuições da 

ABEPSS para o debate – Documento preliminar. ABEPSS, 2010 – Disponível em: 

https://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/avalicao_do_ensino_superior_abepss_20

10-201805231815157471820.pdf 

- Avaliação do ensino superior no Brasil: aprofundar a crítica e avançar nas estratégias 

de resistência. ABEPSS, 2013. Disponível em: 

https://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/texto_sobre_enade_abepss-20132014-

201805231815575979660.pdf 

- Sobre o processo de avaliação do ensino superior no brasil. ABEPSS, 

2016.https://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/posicionamento-sobre-enade-2016-

201805231814268737060.pdf 

- Posicionamento da ABEPSS sobre uma nova edição do Exame Nacional de 

desempenho dos estudantes – ENADE 2018. ABEPSS, 2018. Disponível em: 

https://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/enade-contribuicoes-final_111-

201805241548466721170.pdf 
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