
O que vale o ensino superior  

 
Todo ano, centenas de milhares de jovens em todo o Brasil ingressam no ensino superior, em 
busca de uma formação profissional que os habilite ao mercado de trabalho. O Brasil tem uma 
quantidade relativa de universitários bem menor que países vizinhos, como a Argentina e o Chile, 
o que nos envergonha. É premente, portanto, que se faça a expansão da oferta de vagas, 
garantindo-se um crescimento com qualidade.  
 
Nos últimos anos, foi implantado um sistema nacional de avaliação dos cursos superiores, cujo 
principal mérito foi ter introduzido instrumentos de medição relevantes, como o Exame Nacional 
de Cursos, o Provão, e a Avaliação das Condições de Oferta. Tais indicadores serviram de base 
para a formulação das políticas públicas, principalmente para o processo de expansão recente, 
que aumentou consideravelmente o número de universitários no país.  
 
Com a troca de governo, iniciou-se um salutar debate sobre o futuro da avaliação das escolas 
superiores, resultando em um documento recentemente divulgado pelo Ministério da Educação, 
que propõe à sociedade uma ampla redefinição dos instrumentos de avaliação.  
 
Não somos contra a avaliação, mas também defendemos o aprimoramento do processo, para que 
se possa medir de forma mais precisa o real benefício que os jovens recebem de um curso 
superior.  
 
Sem esquecer que um curso superior não deve ser medido apenas pela qualidade dos alunos que 
forma, já que são muitas as responsabilidades sociais de uma universidade, defendemos que a 
avaliação seja focada no chamado valor agregado de um curso - ou seja, o conjunto de 
conhecimentos, habilidades e atitudes que foram efetivamente adquiridos ao longo da graduação. 
Uma das formas de medir o valor agregado seria através de uma comparação entre o resultado 
do Enem, exame realizado pelo jovem antes de ingressar no ensino superior, e o resultado no 
Exame Nacional de Cursos.  
 
Este último, medido isoladamente, não permite uma real avaliação do que foi adquirido na 
universidade, já que muitos jovens trazem deficiências de conhecimentos desde o ensino médio, o 
que é notoriamente sabido pelos organizadores dos processos seletivos. Basta ver o terrível 
resultado nas redações do vestibular.  
 
Um outro aspecto importante a ser considerado, na implantação de um Sistema Nacional de 
Avaliação do Ensino Superior, como propõe o MEC, é o reconhecimento de que o Estado não 
possui a estrutura necessária para acompanhar sozinho a enorme quantidade de cursos e 
faculdades que surgiram nos últimos anos. Assim, é recomendável que se utilizem também 
instrumentos de auto-avaliação, através dos quais a instituição pode monitorar seu próprio 
desempenho, além da criação de um sistema independente de acreditação universitária, no qual 
órgãos da sociedade, devidamente credenciados pelo MEC, poderão acompanhar e avaliar, de 
forma independente, o desempenho das instituições a eles filiadas, publicando seus resultados 
periodicamente.  
 
São muitas as sugestões para o aprimoramento da educação superior, e devemos passar 
rapidamente do diagnóstico para a ação, sob risco de perdermos a oportunidade de colocar o 
Brasil no rol das nações desenvolvidas neste novo século. Não temos mais tempo a perder.  
 
Aproveitando a recente provocação do ministro Cristovam Buarque, não são apenas os alunos que 
fingem que aprendem e os professores que fingem que ensinam. Muitas vezes, a sociedade e o 
governo também fingem que querem resolver os problemas. E não resolvem.  
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