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Não se pode admitir a destruição do sistema que está contida na proposta apresentada  
 
Paulo Renato de Souza é ex-ministro da Educação. Artigo publicado em 'O Globo':  
 
A divulgação do relatório da comissão criada pelo ministro da Educação para examinar o sistema 
de avaliação do ensino superior e sugerir eventuais mudanças provocou diversas reações no meio 
acadêmico e na sociedade.  
 
Fui dos que se manifestaram com mais veemência contra as propostas contidas no relatório, pois 
entendo que elas desfiguram completamente o sistema, a ponto de torná-lo irrelevante.  
 
Além disso, se forem acatadas pelo ministro Cristovam Buarque e posteriormente aprovadas pelo 
Congresso Nacional, estaríamos retrocedendo décadas na regulamentação do ensino superior de 
nosso país.  
 
Simplesmente o processo de expansão do sistema deixaria de estar baseado em critérios 
objetivos, abrindo-se a porta para o velho sistema das influências políticas nas aprovações de 
novas Universidades e para as reservas de mercado que enriqueceram alguns que venderam 
ilusões a muitos.  
 
Sem dizê-lo, a proposta acaba com a pertinência do sistema de avaliação, pelas seguintes razões:  
 
1. O Exame Nacional de Cursos, o Provão, além de mudar de nome, deixaria de ser universal, 
passando a ser aplicado em uma amostra aleatória de alunos. Quando concebi o exame, em 1995, 
esta foi a primeira alternativa que examinei. Foi descartada por duas razões:  
 
(a) Ela não garante que os estudantes se empenhem ao máximo nas provas, tirando validade da 
possível comparação entre as instituições. É essencial que todos façam o exame e recebam um 
certificado que algum dia poderá ser exibido ou solicitado, sem a alegação de que a pessoa não 
tenha sido selecionada na amostra.  
 
(b) É praticamente impossível definir a amostra, pois o ministério não dispõe de um cadastro dos 
estudantes do ensino superior. As instituições de ensino superior teriam, portanto, um papel 
importante na definição da amostra, o que poderia distorcer seu caráter aleatório, essencial para 
que um exame competitivo como esse tenha validade.  
 
2. A avaliação não seria mais feita por curso, mas por 'área do conhecimento'. As instituições de 
ensino destacam-se pelos seus cursos. Eventualmente, algumas delas podem ser fortes e 
homogêneas em cursos de uma mesma área, mas isto não é uma regra geral.  
 
Ao incluir todos os cursos de uma mesma área, estabelecem-se situações médias que conspiram 
contra a transparência que a avaliação deve ter. Esta proposta favorece os medíocres e conspira 
contra os competentes.  
 
Além disso, prejudica os alunos na hora da escolha da faculdade, pois lhes nega informações 
preciosas sobre os cursos que desejam seguir. Ninguém se interessa por cursar uma 'área'!  
 
3. Na divulgação da avaliação seriam abolidos os conceitos objetivos, sendo divulgados os 
relatórios das comissões de avaliação que levariam em conta o resultado da observação em 
visitas, das provas e alguns outros critérios novos, como a responsabilidade social da instituição.  
 



Tudo muito bonito, mas totalmente carente de sentido prático. Hoje, os jovens que pretendem 
ingressar no ensino superior têm no resultado do sistema de avaliação um roteiro resumido e 
objetivo para fazer as suas escolhas.  
 
Os cursos que obtiveram notas D ou E no Provão tiveram a sua procura sensivelmente reduzida 
nos seus processos seletivos: a relação candidato por vaga oferecida caiu 40% nos últimos anos, 
enquanto aumentou relativamente a procura pelos cursos com melhores conceitos.  
 
O sistema de avaliação do ensino superior, do qual o Provão é a parte mais conhecida, tem 
servido como um referencial para toda a sociedade brasileira.  
 
A sua transparência e o seu caráter objetivo funcionam como uma poderosa arma de pressão 
sobre as instituições, para que busquem melhorar a sua qualidade.  
 
Trocar isso por um sistema de relatórios discursivos significa, na prática, negar essas informações 
à sociedade e aos jovens que buscam o ensino superior.  
 
Ninguém estará interessado em ler milhares de páginas de relatórios antes de escolher sua 
faculdade; as empresas tampouco têm tempo para isto antes de contratar um engenheiro ou 
advogado.  
 
O pior de tudo, porém, é que os mais prejudicados pelas mudanças propostas serão os mais 
pobres e humildes que chegam ao ensino superior.  
 
Os filhos da classe alta têm acesso às escolas mais tradicionais, que são justa ou injustamente 
reconhecidas pela sociedade como tendo qualidade.  
 
Os outros passariam a ter de fazer suas opções sem muito conhecimento do sistema educacional. 
Além disso, o certificado do Provão é uma arma para os bons alunos de instituições mal avaliadas, 
que podem provar sua competência objetivamente.  
 
Um retrocesso enorme poderá vir a ocorrer no sistema de credenciamento de instituições de 
ensino superior, ou sua transformação em Universidades, que hoje é vinculado claramente aos 
conceitos obtidos nas diversas avaliações.  
 
Esta vinculação foi criada no último governo para tornar transparente esse sistema. Graças a isso, 
nosso sistema de ensino superior é hoje maior, melhor e mais competitivo do que há oito anos.  
 
No passado, prevalecia a falta de informações objetivas e, nesta obscuridade, vicejaram o 
clientelismo político e as reservas de mercado para uns poucos oferecerem qualquer coisa a seus 
alunos. Acabar com os conceitos abrirá as portas novamente para tudo isso.  
 
O sistema de avaliação do ensino superior no âmbito dos cursos de graduação é novo. Foi criado 
nos últimos anos, inspirado claramente no modelo de avaliação da pós-graduação que existe há 
quase 30 anos.  
 
Ele pode e deve ser aperfeiçoado, por exemplo incorporando a ele os resultados do Exame 
Nacional do Ensino Médio, o Enem, para avaliar o chamado 'valor agregado' pela instituição e não 
apenas o resultado final.  
 
Outra idéia seria aumentar a responsabilidade do aluno, incorporando sua nota ao histórico 
escolar. O que não se pode admitir é a destruição do sistema que está contida na proposta 
apresentada. 
 
Jornal da Ciência on-line - acesso em 10/9/2003 


