
ARTIGO

e você fosse o ministro da Edu-
cação de um país continental
como o Brasil, você teria con-
dições de designar anualmente

mais de cinco mil comissões técnicas
de avaliação para in loco procederem
a uma análise pessoal de qualidade e
condições de ensino dos cursos su-
periores brasileiros? Claro que não.
Mesmo querendo manter a rapidez dos
atos de designação, a quantidade e a in-
certeza dos resultados advindos dessas
visitas sempre deixarão dúvidas sobre
o processo, já que é realizado por pes-
soas muitas vezes despreparadas. Sem

dar direitos de recurso às instituições,
sinal de respeito. O Enade, resultado
de prova escrita feita por alunos, é um
conceito que quer medir o aprendizado.
Pena não ser aplicado a todos. O IDD
- índice de Diferença de Desempenho,
de difícil compreensão na significação
estatística, é um dado numérico de
fácil aceitação numa média ponderada,
que quer medir a evolução do aluno. O
conceito de qualidade do corpo docente,
extraído do Cadastro Nacional de Do-
centes, é de fácil compreensão, pena
que foram considerados apenas os dou-
tores, não os mestres apresentados no

contar a imprecisão dos instrumentos
utilizados nas avaliações, subjetivos e
de caráter de interpretação personalis-
ta. Este é hoje o grande problema do
ministro da Educação: a quantidade de
comissões e relatórios a serem analisa-
dos, sem maior objetividade.

Neste ano, para solucionar esse infer-
nal problema do ministro, o Inep/MEC
apresentou o CPC - Conceito Preliminar
de Cursos, composto pelo Enade, IDD,
Cadastro Nacional de Docentes e Ques-
tionário Socioeconômico. É importante
dizer que a palavra "preliminar" dele visa

Cadastro, que têm melhor preparação
para o ensino-aprendizagem.

O grande engano no CPC são as
questões respondidas por alunos,
extraídas do Questionário Socioeco-
nômico. Porém, não fossem pequenas
imprecisões, como número de alunos
que fazem a prova; análise apenas dos
doutores do cadastro docente; e baixa
precisão do Questionário Socioeconô-
mico, a idéia do CPC poderia ser bem
aceita pela comunidade acadêmica e
retrataria com mais fidedignidade a
qualidade dos cursos.

É preciso colocar-se no papel de
ministro. Quem de nós preferiria o
antigo processo de avaliação, com
as milhares de comissões de espe-
cialistas viajando por todo o Brasil
a custos insuportáveis, se o novo
processo fosse mais bem construí-
do, com menor margem de opiniões
personalistas, njais objetividade e
embasado em provas abrangentes de
todo o alunado, com questionários
objetivos e realísticos? É evidente
que a construção desses instrumentos
precisaria ter a colaboração de todos
os segmentos envolvidos.

Entendamos que, num país conti-
nental como o nosso, não é possível
elaborar avaliações sérias para medir
a qualidade de cursos superiores,
com instrumentos subjetivos e perso-
nalistas. As atuais equipes do MEC
merecem uma nova oportunidade para
melhorar o processo.'Basta que todos
aceitem a impessoalidade dos novos
critérios e a rapidez da sua revisão.
Assim, se o Enade fosse para 100% dos
alunos na primeira e última série; com
o IDD mostrando o real crescimento do
graduando; o Cadastro Nacional de Do-
centes levasse em conta os especialistas,
mestres e doutores; e o Questionário so-
cioeconômico fosse melhor, a avaliação
buscada seria muito mais verossímil e
não um pequeno diagnóstico indicativo
da qualidade procurada.
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