
'Regredimos oito anos', afirma criador do Provão  
Marcos de Moura e Souza  
 
Para ex-ministro Paulo Renato, MP acaba com exame e 'não coloca nada no lugar'  
 
O ex-ministro da Educação Paulo Renato Souza criticou ontem a medida provisória do governo 
que substitui o Provão por um novo sistema de avaliação de cursos superiores. "A MP revoga o 
artigo que trata do Provão e não coloca nada no lugar. Eu me senti enganado, porque o ministro 
tinha declarado que o exame continuaria", disse. "Em uma semana, o MEC acabou com os centros 
universitários por decreto e com o Provão por medida provisória.  
 
Regredimos oito anos."  
 
Criador do Exame Nacional de Cursos, o Provão, o ex-ministro convocou ontem uma entrevista 
em São Paulo para comentar a mudança no sistema de avaliação.  
 
Embora o Ministério da Educação tenha reiterado em nota que manterá "as vantagens da 
avaliação do aprendizado, por intermédio da manutenção dos princípios básicos do Provão", Paulo 
Renato disse que isso só teria valor legal se estivesse previsto na MP.  
 
"Acho que há tempo de corrigir isso", afirmou. "Estou disposto, inclusive, a fazer a redação para o 
ministro Cristovam Buarque (de um novo texto para mudar a MP publicada na terça-feira)", disse, 
com ironia.  
 
Substituição - Segundo ele, como houve "muitas idas e vindas" nas discussões sobre o novo 
sistema, o MEC pode ter cometido uma falha ao não incluir na MP que tipo de exame substituirá o 
Provão. "Isso deve ter agradado às universidades particulares, principalmente aquelas de pior 
qualidade."  
 
Conforme o Estado informou ontem, o tucano disse que parlamentares do PSDB apresentarão 
emendas à MP. Ele mesmo já tem propostas prontas para ajudar os deputados do PSDB.  
 
O ex-ministro não contestou o fato de o novo sistema ter sido apresentado por MP e não como 
projeto de lei. O Provão também foi instituído por MP, embora, segundo Paulo Renato, só após um 
debate de nove meses com a sociedade. Um prazo, acrescentou ele, muito maior do que o aberto 
pelo atual governo.  
 
Paulo Renato reconheceu que o Provão pode ser aperfeiçoado. "Mas não eliminado", insistiu. 
Sobre as críticas de que o sistema, baseado principalmente na prova feita pelos estudantes, não 
era suficiente para avaliar a qualidade dos cursos universitários, Paulo Renato afirmou: "O Provão 
é um termômetro. Nenhum médico vai tentar fazer o diagnóstico só com o termômetro, mas não 
pode dispensá-lo." 
 
Continuação 
 
Ex-ministro posa de 'viúva' do exame, diz MEC  
Sandra Sato  
 
Para secretário de Ensino Superior, Paulo Renato age com intenções políticas 
 
O secretário de Ensino Superior do Ministério da Educação, Carlos Antunes, disse ontem que o ex-
ministro Paulo Renato Souza está fazendo o papel de "viúva do Provão", com intenção 
"eminentemente política". Antunes disse ter estranhado a reação de Paulo Renato porque, 
segundo ele, o Exame Nacional de Cursos, o Provão, faz parte do novo Sistema de Avaliação e 
Progresso do Ensino Superior (Sinaes) criado por medida provisória esta semana. "O exame do 
aluno é um dos pilares do sistema."  
 



Antunes disse que a medida provisória não detalhou o exame, uma das críticas de Paulo Renato à 
MP, porque traçou linhas gerais do sistema. Os procedimentos da avaliação constarão de uma 
portaria, a ser divulgada em 20 dias. O secretário acusou Paulo Renato de estar "atirando pedras 
a esmo", porque o Provão também foi criado por uma MP com poucos artigos. A regulamentação 
ocorreu depois.  
 
A portaria a ser editada seguirá os termos da proposta já apresentada pelo ministro Cristovam 
Buarque à Comissão de Educação do Senado. O governo modificará a forma de testar os 
estudantes. O exame será feito por amostragem, com alunos matriculados no terceiro e no último 
semestres, e terá periodicidade de três anos. O Provão era anual e obrigatório para todos os 
formandos.  
 
Antunes disse que o Provão era apenas um instrumento de aferição de qualidade, enquanto o 
atual governo está criando um sistema de avaliação, centrado na instituição e não só no aluno e 
nos cursos. O artigo 1.º da MP diz que o Sinaes terá a finalidade de "avaliar a capacidade 
institucional, o processo de ensino e produção de conhecimento, o processo de aprendizagem e a 
responsabilidade social" das instituições. Esses indicadores vão compor o Índice de 
Desenvolvimento do Ensino Superior (Ides). "Queremos que as universidades disponibilizem 
profissionais competentes e com responsabilidade social."  
 
Antunes assegurou que o Sinaes vai efetivamente melhorar as condições de ensino, porque as 
instituições que tirarem conceito insatisfatório na avaliação terão de assinar um termo de 
compromisso para sanar os problemas no prazo de três anos. Caso contrário, serão 
descredenciadas.  
 
Centros - Na entrevista que concedeu, Paulo Renato acusou o governo de atender ao lobby das 
universidades contra os centros universitários - ambos têm a mesma autonomia para criar cursos, 
mas os últimos não precisam atender a exigências como realização de pesquisas nem contar com 
um mínimo de professores com pós-graduação. Um decreto do MEC obrigou os centros a 
começarem a fazer pesquisas dentro de cinco anos, sob pena de serem fechados. Antunes disse 
que o MEC baixou o decreto porque hoje a produção científica está limitada a universidades 
públicas e católicas.  
 
Segundo ele, o governo quer que os centros "fortaleçam" as pesquisas e não se dediquem apenas 
ao ensino. 
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