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Quem tem medo do Provão?

A proposta
do MEC

desfigura o
sistema

a ponto de
torná-lo

irrelevante

s propos-
tas da co-
m i s s ã o

criada pelo Mi-
nistério da Edu-
cação (MEC)
para avaliar o
sistema de ava-
liação do ensi-
no superior e
sugerir even-
tuais modifica-
ções provoca-
ram enorme po-
lêmica em toda
a sociedade.
Sem dúvida, da
forma como foi
proposto, desfi-
guram comple-
tamente o sistema, a ponto
de torná-lo irrelevante.

Uma das principais dire-
trizes da gestão Paulo Rena-
to Sousa no MEC foi criar
um sistema de avaliação em
todos os níveis de ensino de
forma a gerar subsídios pa-
ra a gestão da educação em
nosso país. No caso do ensi-
no superior, no qual o gover-
no federal tem função regu-
latória, o sistema implanta-
do teve por objetivo substi-
tuir os tradicionais contro-
les burocráticos cartoriais
por informações criteriosas
e transparentes, para orien-
tar a tomada de decisões.

Para isso, foi criado um
conjunto de instrumentos e
indicadores que pudessem
fornecer dados abrangentes
sobre o ensino de gradua-
ção e seu desempenho, para
subsidiar a regulamentação
do sistema. Dentro dessa
concepção foi criado o Pro-
vão, o mais conhecido ins-
trumento do sistema, para
avaliar o curso por meio do
desempenho dos alunos. A
avaliação externa conta
também com o trabalho das
comissões de pares, que visi-
tam os cursos e fazem uma
avaliação detalhada das
condições e do conteúdo do
ensino - qualidade do corpo
docente, infra-estrutura e
projeto pedagógico de cada

curso. Em 2002
foi implantada
a avaliação do
conjunto da ins-
tituição, tam-
bém realizada
por comissões
de especialistas,
tendo como pon-
to de partida os
resultados obje-
tivos dos cursos
avaliados e do
processo de au-
to-aval iação,
sem descuidar
da complexida-
de que envolve
diferentes di-
mensões da qua-

lidade do ensino, como a
pesquisa, a extensão, a pro-
dução acadêmica.

Com base nesse abrangen-
te processo, estabeleceu-se
uma vinculação mais efeti-
va entre a avaliação e o re-
conhecimento de cursos e
credenciamento das insti-
tuições. Era preciso contar
com informações objetivas
que pudessem tornar essas
decisões independentes de
pressões políticas ou de
mercado. Cursos repetida-
mente mal avaliados não fo-
ram fechados apenas por-
que liminares judiciais sem-
pre o impediram.

As informações geradas
por esse sistema são infor-
mações públicas de enorme
relevância para aqueles que
pretendem ingressar no en-
sino superior. Os cidadãos,
antes de definirem suas es-
colhas, dispõem de referên-
cias e parâmetros em rela-
ção a cursos similares de
instituições diferentes. Na
outra ponta, o mercado de
trabalho dispõe de dados
efetivos para avaliar a for-
mação dos candidatos às
suas vagas.

A utilidade do Provão se
reflete em muitos aspectos.
Regra geral, os cursos cria-
dos posteriormente ao Pro-
vão são melhores do que os
cursos que já existiam, pois

já nasceram dentro de uma
cultura de avaliação. Mui-
tos cursos se tornaram valo-
rizados por seu desempe-
nho. Por outro lado, os cur-
sos seguidamente mal ava-
liados tiveram sua procura
reduzida - cursos com con-
ceitos D e E registraram
queda de 50% nas inscri-
ções para os vestibulares
nos últimos anos. Mostrar
que os cursos da universida-
de A são melhores do que os
da universidade B promove
ainda uma saudável compe-
tição entre as diferentes ins-
tituições em busca da quali-
dade. Permite também reve-
lar a heterogeneidade exis-
tente numa mesma institui-
ção, com alguns cursos bem
avaliados e outros com de-
sempenho sofrível.

A nova proposta do MEC
faz tabula rasa de todo esse
processo. Primeiro, ao enfa-
tizar a avaliação por área
de conhecimento, dificil-
mente poderá gerar uma in-
formação relevante a respei-
to dos cursos de graduação.
Segundo, avaliar os cursos
por amostragem significa
que um conjunto expressi-
vo de cursos não terá refe-
rência de qualidade atuali-
zada, dificultando as deci-
sões das pessoas, encobrin-
do a realidade, impedindo
que a avaliação seja induto-
ra de mudanças positivas.

Há três décadas a avalia-
ção da pós-graduação, reali-
zada pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (Ca-
pes), verifica a quantidade
das teses e sua qualidade co-
mo um dos quesitos do pro-
cesso avaliativo. Na gradua-
ção, o aprendizado do alu-
no é o produto final. Embo-
ra não seja o objetivo do
Provão avaliar o aluno,
mas a qualidade dos cursos
e das instituições que os ofe-
receram, o melhor indica-
dor disponível para isso é o
desempenho médio dos
seus estudantes.

Todas as críticas e alterna-
tivas propostas de acabar
com o Provão têm em co-
mum o fato de procurarem
evitar a comparação entre
cursos de diferentes institui-
ções em termos de qualida-
de, ou seja, evitar a transpa-
rência necessária aos estu-
dantes, ao mercado de traba-
lho, aos gestores do sistema
e a toda a opinião pública.
As instituições - públicas e
privadas - mal avaliadas
simplesmente não querem
ser comparadas entre si.

Com a nova proposta
apresentada ao MEC, o pro-
cesso de expansão do siste-
ma, necessário e urgente de-
vido ao crescimento acelera-
do dos concluintes do ensi-
no médio, deixará de ba-
sear-se em indicadores obje-
tivos. A proposta sugere a
introdução de critérios sub-
jetivos - portanto, duvido-
sos, questionáveis e sujeitos
à indesejável pressão políti-
ca - para orientar a regula-
ção do sistema.

O processo de avaliação
do ensino superior pode e
deve ser aprimorado. Ava-
liação é um instrumento de
gestão fundamental para a
melhoria da qualidade da
educação brasileira. A
transparência e a sistemáti-
ca divulgação de resultados
funcionam como uma pode-
rosa arma de pressão sobre
as instituições para que bus-
quem melhorar seus cursos.
A oposição ao Provão agre-
ga uma parte do pior corpo-
rativismo das universida-
des públicas, aliado ao que
há de pior no empresariado
do ensino privado, numa
ação contra o Estado demo-
crático brasileiro e sua capa-
cidade reguladora.
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