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Apesar de não haver notas ou conceitos para traduzir os resultados do novo sistema de avaliação 
do ensino superior proposto pela comissão de especialistas montada pelo MEC, o presidente do 
Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Luiz Araújo, diz que 
será possível ter "escalas" que tornem mais fácil, para a sociedade, a avaliação de um curso.  
 
Anteontem, a comissão apresentou uma proposta de reformulação do sistema de avaliação e 
regulamentação do ensino superior. A proposta acaba com o provão -exame criado pelo ex-
ministro Paulo Renato Souza.  
 
O novo sistema de avaliação ganhou a sigla Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior) e é baseado num tripé: o Paideia (exame que será aplicado aos alunos, mas sem 
divulgação de notas por curso), a auto-avaliação e a avaliação externa.  
 
O presidente do Inep não deu exemplos claros de como seriam essas escalas porque disse que 
elas precisarão ser debatidas: "O novo sistema terá escalas porque está ligado ao processo 
regulatório [de autorização de cursos e reconhecimento de instituições]. Essa escala poderá ser 
reproduzida no tempo de validade da autorização para o funcionamento [de cursos] ou na 
quantidade de providências que a avaliação dirá que precisarão ser tomadas para cada curso".  
 
"É um empobrecimento do debate dizer que o cidadão ver ler pilhas e pilhas de texto. Vai haver 
um resumo do dossiê publicado e essa escala [a ser debatida ainda] poderá facilitar o 
entendimento."  
 
Para o economista Cláudio de Moura Castro, ex-diretor da área de educação do Banco Mundial, as 
mudanças soaram como "uma morte anunciada". "Estão misturando uma medida objetiva, como 
o provão, com um monte de outras medidas confusas, que ninguém sabe bem o que são."  
 
Paulo Alcântara Gomes, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, 
defende o provão. "Levantar a discussão foi uma iniciativa importante do governo, no entanto, 
temos de admitir que o provão deu uma contribuição grande para a qualidade do ensino superior 
e deveria ser mantido como obrigatório para os alunos."  
 
Ex-secretária de política educacional do MEC, Eunice Durham, é mais crítica: "As mudanças são 
um enorme retrocesso. O acompanhamento institucional é uma medida subjetiva, que vai 
depender muito dos avaliadores".  
 
O ministro Cristovam Buarque (Educação) encaminhou ontem a proposta do novo sistema de 
avaliação às comissões de Educação da Câmara e do Senado e disse que pedirá a Paulo Renato 
que indique um representante para participar de um fórum de discussão sobre as mudanças. 
Segundo a assessoria do MEC, Cristovam espera que Paulo Renato aceite o convite porque 
"considera estranho que o ex-ministro que criou o provão não aceite que o instrumento também 
seja avaliado".  
 
Leia Mais 
 
Exibir nota é preciso, diz ex-ministro  
 
O ex-ministro Paulo Renato Souza -hoje consultor na área educacional- defende o sistema de 
avaliação que criou afirmando que a divulgação de conceitos é uma "simplificação necessária".  
 
Paulo Renato criticou também a composição da comissão dos especialistas, formada, segundo ele, 
por "inimigos do provão".  



 
Folha - Por que o senhor definiu as mudanças sugeridas pelo MEC como "pacto de mediocridade"?  
 
Paulo Renato Souza - Essa proposta uniu o que há de mais retrógrado nas universidades públicas, 
nas instituições que não gostam de ser avaliadas e em parte dos alunos que, muitas vezes, 
aceitam esse pacto. Na prática, ela acaba com a seriedade da avaliação. Todo mundo é avaliado, 
por que o ensino superior não pode?  
 
Folha - Mas o provão classificava um sistema complexo com conceitos A, B, C, D ou E.  
 
Paulo Renato - Os conceitos são uma simplificação necessária. Vamos supor que o dossiê [que 
pode dar lugar aos conceitos] de cada curso tenha três páginas. Como há mais de 20 mil cursos 
no país, estaremos publicando 60 mil páginas. Um aluno que pretende cursar direito terá 500 
cursos como opção e terá que ler mais de mil páginas para decidir.  
 
Folha - Essa divulgação em conceitos trazia algum resultado?  
 
Paulo Renato - As inscrições nos vestibulares dos cursos que tiveram conceitos D ou E caíram 
40% em média. A sociedade tem de saber as notas de cada curso e exigir que isso seja divulgado 
de forma transparente.  
 
Folha - Qual sua opinião sobre a comissão que criou as propostas?  
 
Paulo Renato - Ali colocaram todos os inimigos do provão.  
 
Leia Mais 
 
"Resultados serão mais precisos"  
 
O presidente da comissão criada pelo MEC para propor mudanças no sistema de avaliação 
superior, José Dias Sobrinho, diz que a proposta foi montar um sistema mais preciso, rigoroso e 
justo. Ele é pesquisador da Faculdade de Educação da Unicamp -da qual Paulo Renato Souza foi 
reitor- e diz respeitar o ex-ministro, apesar das discordâncias.  
 
Folha - O ex-ministro Paulo Renato Souza disse que a comissão foi formada com "inimigos do 
provão". Qual é o perfil da comissão?  
 
José Dias Sobrinho - São pessoas que trabalham a questão da avaliação em termos teóricos e 
práticos. São especialistas, não é um perfil politizado. Nosso trabalho foi coerente com as 
manifestações apresentadas pela sociedade. Respeito muito o Paulo Renato, mas temos 
divergências de idéias.  
 
Folha - Foi feito um "pacto de mediocridade"?  
 
Sobrinho - Pelo contrário. Antes, havia a falsa idéia de que o ensino superior estava sendo 
avaliado pelo provão. Queremos fazer uma avaliação que vá muito além do que o provão fazia.  
 
Folha - Qual é a grande vantagem do sistema proposto?  
 
Sobrinho - Os resultados serão mais precisos, rigorosos e justos. Não podemos tratar uma 
instituição como se fosse uma empresa. A educação possui dimensões que ultrapassam a questão 
da capacitação técnica ou profissional.  
 
Folha - Mas, sem os conceitos, não vai ficar impossível entender os resultados?  
 



Sobrinho - Vai ficar mais complicado. É muito fácil dizer que um curso é A, mas não queremos 
uma coisa mentirosa. Queremos oferecer dados à população para que ela possa ler e entender.  
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