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Os motivos para aperfeiçoar a avaliação nas instituições de ensino superior e as principais dúvidas 
sobre o novo modelo proposto para substituir o Exame Nacional de Cursos, conhecido por Provão, 
conduziram ontem, 24, o 4º MEC Debate, pautado pelo tema Avaliação do Ensino Superior. A 
discussão teve como debatedores o presidente da Comissão Especial de Avaliação do Ensino 
Superior (CEA), o professor José Dias Sobrinho, e a secretária de Educação Superior no governo 
passado, a professora Eunice Durham. 
 
O ministro Cristovam Buarque, que abriu e assistiu o encontro até o final, ressaltou que os dois 
docentes, embora com visões diferentes, são especialistas competentes e têm compromisso com 
a universidade. “Este é um processo que devemos fazer devagar, com cuidado, para que a 
próxima proposta de avaliação seja melhor do que a existente hoje”, afirmou Cristovam.  
 
Sobrinho, que por 120 dias dirigiu os trabalhos da CEA na elaboração do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (Sinaes), e Durham, defensora do Provão, tiveram 30 minutos 
cada um para expor suas idéias. A professora Milka Severino, da Universidade Federal de Goiás, 
substituiu o presidente da Comissão de Educação da Câmara, Gastão Vieira (PMDB/BA), que 
precisou deixar a coordenação da mesa por causa da agenda de votações no Congresso Nacional. 
O debate foi enriquecido por cerca de 40 perguntas dirigidas aos docentes e encaminhadas por 
diferentes segmentos da sociedade civil organizada e de representantes de entidades acadêmicas.  
 
A ex-secretária lembrou que o ensino superior, sobretudo o de graduação, convive hoje no País 
com duas ameaças decorrentes de uma pobreza ou até mesmo da ausência anterior de 
instrumentos avaliativos: a expansão desenfreada de instituições privadas sem qualidade e a 
invasão estrangeira de capital especulativo. Apesar de concordar que estes dois problemas são 
resultantes de falhas no método vigente – que verifica o desempenho do estudante e se limita a 
uma avaliação externa à instituição –, a professora condenou a forma de avaliação global que 
norteia o Sinaes.  
 
“Não confio na auto-avaliação, porque ela só funciona se tiver um observador externo. Do 
contrário, as pessoas de cada departamento tendem a trocar acusações ou culpar, por exemplo, a 
falta de recursos”, afirmou. Outra questão abordada pela professora é a impossibilidade de se 
analisar o dossiê das instituições de ensino, ainda que cada uma apresente um documento 
resumido contendo apenas dez páginas, que, multiplicadas pelas 1.400 instituições do País, 
oferecerão 14 mil páginas de consulta para a sociedade.  
 
O professor, por sua vez, rebateu as críticas da colega esclarecendo que o Sinaes não revoga 
instrumentos clássicos da avaliação, como provas e testes, mas que, simplesmente, eles serão 
utilizados em uma outra perspectiva, uma no meio e outra no final do curso, e com uma prova 
aplicada aos alunos usando como método a amostragem. “Todos esses instrumentos serão 
articulados e por isso se chama Sinaes. Não podemos entender a avaliação como uma mera 
constatação. Não se avalia aprendizagem em escala nacional, mas, sim, individualmente”, 
observou Sobrinho.  
Quanto ao dossiê, o professor explicou que o público terá relatórios sucintos sobre cada entidade 
e que a lógica é a busca de informações específicas somente dos cursos ou das instituições nos 
quais o cidadão esteja interessado. “Precisamos tanto da avaliação qualitativa quanto da 
quantitativa”, frisou. “Não podemos cair na falácia de que o Provão avalia a qualidade dos cursos. 
Ao contrário, é possível que, por meio do teste, se chegue a indicativos completamente falsos”, 
completou Sobrinho, recorrendo a exemplos da notação alfabética utilizada pelo Provão, em que 
um “A” não quer dizer excelente e um “E” não representa um péssimo.  
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