
Ameaça ao Provão, editorial da 'Folha de SP' 
 
 
Num mundo ideal, a avaliação nem ao menos seria necessária, pois as Universidades seriam por 
definição as melhores possíveis. Só que vivemos muito longe desse mundo  
 
Editorial da 'Folha de SP', publicado nesta quinta-feira:  
 
São inquietantes os sinais de que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá propor 
o fim do sistema de avaliação do ensino superior que atribui conceitos e notas a cada curso 
universitário.  
 
Ao menos é isso o que sugere o relatório final da comissão criada pelo Ministério da Educação 
para propor mudanças na atual sistemática de avaliação. Menos mal que o ministro da Educação, 
Cristovam Buarque, tenha manifestado reservas em relação ao relatório. Resta esperar que sejam 
incorporadas modificações.  
 
Ninguém pretende que o atual sistema de avaliação, baseado principalmente no provão e na 
chamada análise das condições de oferta (que considera itens como instalações físicas, biblioteca, 
qualificação do corpo docente, currículo), seja perfeito.  
 
Muito pelo contrário, grande parte das críticas que se fazem ao provão é bastante pertinente.  
 
A questão é que, ao propor a avaliação por amostragem e o fim dos exames obrigatórios, a 
comissão acaba com a possibilidade de comparar diferentes escolas que oferecem o mesmo curso.  
 
Na linguagem do mercado, acaba com a concorrência entre as várias instituições -ou pelo menos 
a reduz consideravelmente.  
 
Mais do que isso, o sistema sugerido -ainda que possa proporcionar uma avaliação global mais 
justa e mais refinada- tira da sociedade, em especial do jovem que vai optar por uma carreira, a 
possibilidade de decidir, entre diferentes escolas, por aquela que oferece o melhor ensino, mesmo 
considerando que esse 'melhor' se inscreva numa objetividade problemática.  
 
Simplificando um pouco, a elite, que frequenta as melhores Universidades públicas, não perderia 
nada com o fim do provão, já os alunos de menor renda, que com grande frequência só 
conseguem acesso à rede privada, perderiam sua principal ferramenta para julgar as escolas.  
 
A impressão que se tem é que a proposta da comissão foi concebida para uma Universidade ideal 
que não existe no Brasil.  
 
Pode-se até criticar a gestão anterior por ter aberto muitas oportunidades para as instituições 
particulares, contribuindo para uma maior 'mercantilização' do ensino superior.  
 
A rede privada representava, em 2001, 89,4% do total de instituições de ensino superior. Esse é 
um dado de realidade que não será alterado pelas convicções de quem quer que seja.  
 
O fato insofismável é que, diante desse quadro, é temerário -para não dizer irresponsável- acabar 
com a avaliação baseada no desempenho de cada curso.  
 
Renunciar a essa forma de avaliação seria renunciar ao único controle -e ainda assim precário- de 
que a sociedade dispõe sobre o ensino superior. A avaliação opera também como um freio à lógica 
do lucro que, em várias instituições, tenderia a usurpar o lugar da lógica da educação.  
 



O provão e o sistema de avaliação legados pela gestão anterior podem e devem ser 
aperfeiçoados, mas sem ignorar os imperativos da realidade.  
 
Num mundo ideal, a avaliação nem ao menos seria necessária, pois as Universidades seriam por 
definição as melhores possíveis. Só que vivemos muito longe desse mundo.  
 
(Folha de SP, 4/9)  
 
Jornal da Ciência on-line - acesso em 5/9/2003 


