
Provão em xeque  
 
Criticado por vários setores da sociedade, o Exame Nacional de Cursos - que chega à sua oitava 
edição no próximo domingo - deve ser o primeiro instrumento de avaliação do Ensino Superior a 
sofrer alterações  
 
Em tom de despedida, o Exame Nacional de Cursos, o popular Provão, chega no próximo domingo 
à sua oitava edição. Embora dificilmente a prova deixe de existir, ela deve passar por severas 
mudanças já a partir do próximo ano, segundo as manifestações do meio acadêmico e do próprio 
governo, que já estabeleceu uma comissão que deve, nos próximos três meses, apresentar 
propostas para a reformulação de todo o processo de avaliação do Ensino Superior. Duramente 
criticado por muitos especialistas, o Provão deve ser o primeiro instrumento a receber 
intervenção.  
 
Desde 1995, quando foi criado pelo então ministro da Educação, Paulo Renato Souza, o Provão 
sofreu com as críticas - à estrutura, à implementação, à divulgação e, principalmente, à sua 
relevância no processo de avaliação das IES. E, curiosamente, elas surgiram em todos os níveis 
da sociedade. Ao mesmo tempo em que estudantes boicotavam o exame, entregando suas provas 
em branco, representantes do meio acadêmico questionavam sua necessidade. Neste ano, a 
prova não sofrerá mudanças expressivas, segundo o Governo, por falta de tempo hábil.  
 
Em princípio, o Provão foi criado como parte de um processo de avaliação do Ensino Superior 
controlado pelo MEC (Ministério da Educação). Com o tempo, porém, passou a ser divulgado como 
o principal instrumento de avaliação das universidades. Esta "separação" fez com que as críticas 
se tornassem ainda mais intensas. "O Provão não indica claramente a qualidade de uma 
instituição. Indica um ranking e esse não é o método mais apropriado para promover melhorias 
em uma universidade", explica o reitor da PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro), Padre Jesús Hortal.  
 
É importante destacar que, na maioria das vezes, as críticas ao Provão são específicas ao exame 
propriamente dito, e não à existência de um instrumento que sirva para avaliar as instituições. "A 
existência de modelos avaliativos é positiva e, mais do que isso, necessária", alerta a reitora da 
UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), Ana Lúcia Gazzola. "A sociedade tem interesse e o 
direito de obter informações sobre a qualidade das universidades e dos cursos", complementa o 
reitor da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), Rodolfo Joaquim.  
 
A grande questão, portanto, está na maneira como vêm sendo empregados as provas e seus 
resultados. Embora os representantes da IES reconheçam a necessidade de um processo de 
avaliação do sistema de Ensino Superior, não enxergam o Provão como tal. Mais do que isso. Em 
sua criação, o Exame Nacional de Cursos previa o descredenciamento de um determinado curso 
que obtivesse sucessivos resultados negativos, o que não aconteceu. Desta forma, o exame não 
conseguiu cumprir nem mesmo aquilo a que estava proposto isoladamente.  
 
"Os sistemas avaliativos devem ter um objetivo transformador, e não punitivo", argumenta Ana 
Lúcia. "Mas, se não houver adequação aos patamares mínimos de qualidade, é preciso haver 
fechamento e descredenciamento de cursos e instituições. A conseqüência precisa existir", 
completa. Com seu funcionamento questionado, o Provão teve, desde sempre, sua credibilidade 
colocada em jogo. Não apenas por não cumprir aquilo que estava programado, mas também por, 
na opinião de alguns especialistas do meio acadêmico, "nivelar por baixo" os cursos.  
 
Isso ocorreria porque o exame avalia apenas os fundamentos básicos das disciplinas, sem levar 
em conta investimentos específicos das IES na ampliação do alcance da formação dos estudantes. 
Somando a isso os constantes boicotes dos alunos, chega-se a resultados distorcidos, que não 
apontam a real condição das IES. "Os alunos vão fazer a prova porque são obrigados e entregam 
o exame em branco. Isso acaba prejudicando qualquer avaliação", relata Joaquim. "Outros vão e 



respondem displicentemente. Assim não se mede, realmente, nem o alcance desse instrumento. 
Em compensação, nunca se pode dizer que os resultados identificam se a instituição está bem ou 
mal", lamenta. 
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