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Se o MEC não estabelecer comparações estará deixando de prestar um enorme serviço à 
sociedade e abrindo espaço para que a iniciativa privada o faça, podendo deixar o novo sistema 
de avaliação proposto pelo CEA 'na sombra'  
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Todas as Instituições de Ensino Superior (IES) devem ter como objetivo básico educar com 
qualidade. Afinal, elas são responsáveis pela formação das futuras gerações de cidadãos, aliados a 
uma boa formação profissional.  
 
Se um curso de uma IES é de qualidade, então ela forma cidadãos profissionais de qualidade. Por 
outro lado, se os egressos de um curso de uma IES são de qualidade, não significa, 
necessariamente, que o curso é de qualidade. Portanto, essa relação não é simétrica.  
 
Os que acreditam que é simétrica, defendem o Provão como método de medida da qualidade dos 
cursos. Nós já tivemos oportunidades de mostrar em outras oportunidades que o Provão deve ser 
extinto.  
 
A auto avaliação é a palavra chave para a conquista da qualidade nas IES. Ela consiste na reflexão 
sobre os objetivos e os processos do educar e na busca da conscientização, da responsabilidade e 
do comprometimento de professores e funcionários na aplicação de processos do educar para 
conquistar qualidade.  
 
Ou seja, a auto avaliação busca responder basicamente a seguinte pergunta: quando é que um 
professor é de qualidade? Esta reflexão pode ser extendida a cursos, departamentos, institutos e, 
finalmente, a Universidades, respondendo a pergunta quando é que um curso, departamento, 
instituto e, finalmente, Universidade são de qualidade.  
 
Mas, este processo de busca da qualidade não pode ser chamado de avaliação, pois avaliação 
implicaria na atribuição de valor. Avaliar um aluno é, por exemplo, dar um conceito de 'A' (ótimo) 
a 'E' (fraco).  
 
Desde o inicio dos tempos, o homem vive num clima de competição. A competição é intrínsica ao 
homem: competição pelas descobertas, por cargos, por status, pelos melhores lugares, etc.  
 
A competição é a maquina impulsionadora da humanidade que aprimora os processos na busca de 
qualidade e competitividade com vistas a vencer a concorrência.  
 
A competição gera a dinâmica. Aqueles que não experimentam a competição vivem na 
ingenuidade e na apatia, podendo ser marginalizados, escravizados, controlados ou consumidos.  
 
A falta de competição gera a estática, a acomodação e o paternalismo. É importante a competição 
entre cursos, Universidades, etc. A competição realimenta a qualidade dos processos educacionais 
com vistas à melhoria da qualidade da educação e a vencer a concorrência.  
 
A palavra chave da competição é a comparação. Conforme o reitor da Uniban e presidente da 
Associação Nacional das Universidades Particulares: 'Queremos competitividade e qualidade, 
mercado e concorrência'.  
 
Os dois modelos acima apresentados buscam qualidade na educação. No primeiro caso, via auto-
avaliação, professores, funcionários e alunos, do ponto de vista ético, devem ser convencidos de 



que a busca de qualidade é um dever. No segundo caso, via competição, a busca de qualidade é 
uma questão de sobrevivência.  
 
A Comissão Especial de Avaliação - CEA propôs abandonar a competição entre as IES, ao 
estabelecer um sistema de avaliação que não contempla a comparação.  
 
Se o MEC não estabelecer comparações estará deixando de prestar um enorme serviço à 
sociedade e abrindo espaço para que a iniciativa privada o faça, podendo deixar o novo sistema 
de avaliação proposto pelo CEA 'na sombra'.  
 
Nós achamos que a busca por qualidade, num modelo de auto-avaliação puro, é difícil de ter 
sucesso. A CEA, entretanto, para garantir seu sucesso amarrou a auto-avaliação ao poder 
regulador do estado (autorização, reconhecimento e credenciamento).  
 
Quem não fizer uma boa auto-avaliação vai ser penalizado. Nós achamos que isso não é bom. Se 
a auto-avaliação é tão boa, não há necessidade de instrumentos coercitivos. A auto-avaliação, ao 
longo do tempo, poderá ser hostilizada, exatamente por isso.  
 
Entretanto, nós achamos que a auto-avaliação é o melhor dos processos em busca da qualidade, 
mas precisará ser estimulada, induzida de forma natural.  
 
Em um sistema puramente competitivo, os processos desenvolvidos pelas IES, que buscam a 
qualidade, podem ser sigilosos. Assim, cada IES poderia definir e aplicar um processo que, 
segundo ela, atingiria melhor os objetivos de formar bons cidadãos profissionais.  
 
Mas, se nós acreditamos na auto-avaliação e na competição esses dois modelos podem ser 
compostos para formar um terceiro que preserve o que cada um tem de bom.  
 
Nós acreditamos que a substituição do poder regulador do estado pela competição atingirá os 
objetivos. Para tanto, cursos e instituições precisam receber um conceito de qualidade (um valor) 
que permita comparações entre cursos e entre instituições e estimule a auto-avaliação.  
 
Esses conceitos seriam atribuídos pelas avaliações externas das instituições e cursos, esses 
praticadas de forma semelhante a da Capes.  
 
Deve-se registrar que as avaliações externas das instituições começariam em 2006, ano de 
eleições presidenciais. Isso não é bom! Interesses e atitudes politico-eleitorais poderão deturpar o 
sistema de avaliação.  
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