
Manifestação do CFESS sobre os Resultados do
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE

O Conselho  Federal  de  Serviço  Social  –  CFESS,  órgão  de  fiscalização  do  exercício
profissional  dos  assistentes  sociais  brasileiros,  vem  a  público  manifestar  seu
posicionamento sobre os resultados do ENADE, divulgados pelo Ministério da Educação
no início de maio de 2005.

O ENADE é um mecanismo governamental de avaliação parcial dos cursos que integram
o Sistema de Ensino Superior Brasileiro, baseado na aplicação de prova com conteúdos
de conhecimento geral e específicos, aos discentes ingressantes e concluintes. A partir
das respostas dos estudantes, o MEC atribuiu notas e conceitos aos cursos e instituições,
o que resultou no ranquiamento das unidades de ensino.

Número significativo de estudantes dos cursos de Serviço Social ,  após amplo debate
conduzido pela Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESSO), decidiu
pelo boicote ao ENADE, entregando as provas em branco, como manifestação política de
resistência à Reforma Universitária Governamental em curso, o que resultou em elevado
índice de unidades de ensino/cursos que recebeu baixos conceitos.

A divulgação indevida dos resultados nacionais pelo MEC, considerando as provas em
branco  como  expressão  de  baixo  rendimento,  e  a  reprodução  irresponsável  destes
resultados  pela  mídia,  resulta  em  avaliações  distorcidas  e  inverídicas  sobre  o
desempenho dos cursos de Serviço Social, que não refletem a realidade da formação
profissional bem como as condições de ensino das instituições. O tratamento dado pelos
meios de comunicação aos resultados, destacando o curso de Serviço Social como sendo
um  dos  que  obteve  o  pior  desempenho,  difunde  uma  falsa  imagem  da  profissão  e
impacta negativamente nas relações de trabalho.

Assim, o Conselho Federal de Serviço Social repudia toda forma de divulgação e análise
dos  resultados  nacionais  do  ENADE,  visto  que  estes  estão  distorcidos  pelo  elevado
quantitativo de provas não realizadas em decorrência do boicote estudantil.              

         
Brasília, 19 de maio de 2005

Conselho Federal de Serviço Social
Gestão2005-2008 “Defendendo Direitos, Radicalizando a Democracia”


