
Retrocesso na Educação 
 
O presidente do Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais (Inep), Otaviano Helene, 
informou que o Exame Nacional de Cursos, o chamado Provão, não deverá se repetir em 2004. O 
exame, que é regulamentando pela Lei 9.131, de novembro de 1995, foi instituído para avaliar o 
conteúdo curricular mínimo estabelecido para cada curso para obtenção de diploma de nível 
superior. O objetivo maior do teste era verificar o quanto cada escola superior, pública ou privada 
- e não cada aluno individualmente -, é eficiente na transmissão desse conteúdo e, portanto, na 
formação dos alunos. O Congresso aprovou a lei que estabeleceu o exame porque, afinal, educar - 
como qualquer outra atividade - exige avaliação constante e divulgação dos resultados obtidos.  
 
Os dirigentes das escolas de ensino superior privado resistiram de início, mas depois aceitaram, a 
exigência legal de avaliação. Foi nas universidades públicas que se formaram os bolsões de maior 
resistência contra um método de avaliação que demonstrasse quanto, efetivamente, os alunos 
tinham assimilado do conteúdo curricular obrigatório. O ministro Cristovam Buarque sabe melhor 
do que ninguém o quanto é difícil, na área educacional, saber se os resultados obtidos são 
proporcionais aos custos, se os pedidos de verbas melhoram a eficiência. Quando o professor de 
Física da Universidade de São Paulo Otaviano Helene foi escolhido para dirigir o Inep, apontamos 
aqui o risco de se ter no cargo um vice-presidente do sindicato dos professores, contrário à 
"cultura da avaliação" do MEC, e que naquele momento era até elogiada pelo ministro Buarque. 
Helene foi uma das lideranças mais atuantes da Associação dos Docentes da USP (Adusp) contra 
iniciativas de se implantar formas de avaliação do trabalho dos professores na universidade. As 
objeções corporativas à avaliação nunca foram diretas; a estratégia sempre foi a de propor 
exaustivas "discussões de critérios" para realizá-la, o que, na prática, implicava inviabilizar a 
idéia, diluída num procedimento burocrático que nunca terminava. Essa resistência foi eficaz para 
inviabilizar processos de avaliação do trabalho docente nas universidades públicas paulistas. O 
mesmo método foi transportado para Brasília, com o apoio das atuantes corporações das 
universidades federais.  
 
O presidente do Inep afirmou que "o Provão é muito ruim" e que uma comissão foi instalada no 
ministério (presidida por um professor da Unicamp, crítico exacerbado do exame) para 
reestruturar todo o sistema de avaliação do ensino superior brasileiro. O que já foi divulgado 
sobre tais estudos revela as mesmas antigas táticas praticadas na USP para "congelar" processos 
de avaliação do trabalho docente: não se examina o conhecimento que os alunos assimilaram e 
sim as "condições de ensino", envolvendo a comunidade e com os professores sendo chamados a 
participar da elaboração dos critérios. Ora, a lei que instituiu o Provão prevê tanto a realização do 
exame como as visitas de Avaliação das Condições de Ensino e de Avaliação Institucional que são, 
exatamente, o que a comissão nomeada no MEC pretenderia implementar daqui por diante.  
 
O ministro da Educação diz que manterá a "cultura da avaliação" no MEC, enquanto o presidente 
do Inep diz que o Provão já acabou. Para acabar com o Provão será necessário um novo texto 
legal. Um projeto já foi apresentado seguindo o ideário do professor Helene. Cabe ao Congresso 
decidir a questão. 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 10 jun. 2003. 


