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O ex-ministro da Educação Paulo Renato Souza desqualifica o Relatório da Comissão que oferece 
elementos para um substitutivo do Exame Nacional de Conclusão de Curso, o Provão.  
 
O ex-ministro defende a classificação das instituições e das pessoas pelo resultado da provinha. 
Sob o pretexto de exorcizar a chamada mediocridade, defende a infalibilidade da centralização 
uniformizante e da mesmice burocrática.  
 
Volta o ex-ministro ao passado quando, no rumo da confusão conceitual, identifica verificação do 
aprendido com verificação da aprendizagem, e esta com avaliação de curso. Aliás, cada vez mais, 
os órgãos inculcadores de opinião passam a mensagem de que cursos são concursos, ensino é 
educação, prova é avaliação, resultado de um momento é manifestação de perenidade.  
 
Ao explicitar as suas razões de rejeição ao Relatório da Comissão, ele sustenta que (1) pesquisa 
por amostragem aleatória é não confiável, por princípio. No caso, a participação das instituições 
na escolha aleatória da amostra de alunos seria suspeita. Os alunos não se sentiriam envolvidos, 
prejudicando a confiabilidade dos resultados.  
 
Ainda segundo o ex-ministro, (2) áreas de estudo são fruto de uma concepção difusa. Curso é 
algo mais palpável. (3) Números e gráficos são objetivos. Relatórios de avaliação são subjetivos. 
Conceitos são objetivos. Descrições são subjetivas. (4) Avaliação não é educação. Auto-avaliação 
é empulhação.  
 
Essa a convicção básica do sistema vigente. A avaliação que vale é a que se faz fora do processo 
educativo. Por isso, a resposta vale mais que o percurso, o último passo mais do que a 
caminhada. O conjunto desconhecido de formuladores de questões de uma única prova mais do 
que o professor que participa de um processo com o aluno.  
 
Certamente, muito há que discutir ainda no Relatório da Comissão, e, para isso, ele está sendo 
divulgado na totalidade de suas quase cem páginas. Todos — e não só o ex-ministro — estão 
convencidos da necessidade de um sistema de avaliação. Mas de avaliação como processo 
pedagógico que contribua para a melhoria de instituições e de pessoas envolvidas com a educação 
de seres humanos. O Relatório da Comissão é um documento que tem como critério um Projeto 
de Futuro. Discuti-lo é um imperativo. Desqualificá-lo, um desserviço à educação e à sociedade 
brasileira.  
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