
1. Cursinhos vestibulares para
o provão e novas despesas
orçamentárias

Há 7 anos atrás se implantou o sistema
“provão” no Brasil, precedido por muitos
debates e protestos. No XXIV COBENGE,
realizado em 1996 divulgou-se a “Carta de
Manaus” contra o provão, pois seus sig-
natários acreditavam que existem melho-
res formas de avaliação. A proposta inicial
de se realizar apenas uma prova foi
complementada pelos procedimentos de
“Avaliação das Condições de Oferta dos
Cursos de Graduação”, divulgados na pá-
gina do MEC, que se revelaram proveito-
sos. Seguiu-se, também, uma campanha os-
tensiva de defesa e louvação do Provão,
que lamentavelmente provocou a criação
de semanas de aulas extras em algumas fa-
culdades para treinar os alunos formandos
para o exame... Isto é, já convivemos com
“cursinhos vestibulares para o provão”!

A qualidade do ensino de várias uni-
versidades brasileiras públicas e privadas
tem reconhecimento internacional e já re-
sistiu a muitas pressões internas e exter-
nas interessadas em diminuir as exigênci-
as curriculares e o tempo de formação e
amadurecimento, por exemplo, dos enge-
nheiros formados no Brasil. As pressões
e cobranças da sociedade são compreen-
síveis, pois várias instituições não gra-
duaram bons profissionais com a quali-
dade daquelas que mantém o prestígio
mencionado. No sistema de créditos e re-
quisitos, com suas exigências crescentes,
verificou-se que:

1o - o aluno passa 4 a 5 anos (no mínimo)
fazendo provas (em número próximo ou su-
perior a 100);

2o - alguns docentes concluíram que
provas não são suficientes (e não são) para
avaliar o aluno, e obrigaram-no a realizar
estágio supervisionado e projeto ou traba-
lho de fim de curso;

3o - com a finalidade de avaliar os cursos
universitários, o MEC criou o provão, mas é o
aluno quem faz a prova e não o corpo docente.

É interessante notar que o provão foi
instituído paralelamente à uma brutal re-
dução de despesas com o ensino e a pes-
quisa em universidades públicas. Sua apli-
cação envolveu a convocação de um elen-
co de docentes e a realização de várias pro-
vas em datas e locais selecionados para os
fins-de-semana gerando um custo adicio-
nal para o MEC. Qual é a ordem de grande-
za desse custo do provão e a sua planilha
de custos? Seria possível encontrar uma
solução mais econômica, que permitisse
realocar parte dessa verba do provão, por

exemplo, para melhorar a informatização das
universidades?
2. As avaliações da
produtividade universitária

Os padrões de produtividade
implementados pelo MEC nas universida-
des brasileiras, na última década, têm sido
norteados por critérios e índices econômi-
cos que afetam diretamente o ensino fede-
ral. As pressões para reduzir o tempo de
permanência de alunos na graduação es-
tão transformando o ensino universitário
num sistema de produção de graduados,
mestres e doutores, cujas qualidades vem
sendo modificadas. Desde sua criação, o
MEC preservou prerrogativas e atribuições
para o estabelecimento de critérios e nor-
mas para o registro de instituições educa-
doras e para a formação de profissionais.
Na sua gestão anterior, o MEC passou a
atuar como uma ABNT do ensino superior,
assimilando vários critérios dos mercados
financeiros, comerciais e industriais, para
promover auditorias via CAPES nas ins-
tituições e nos alunos – que foram sub-
metidos a verdadeiras inspeções de qua-
lidade nos provões, como se fossem pro-
dutos de prateleiras de lojas e balcões.
No entanto, já se cogita em 2003, cogita-
se substituir o provão por um sistema de
amostragem (que é uma idéia temerária).
Felizmente, os critérios da CAPES para
avaliação das instituições públicas e par-
ticulares, em seus cursos de graduação e
de pós-graduação, tem gerado algumas
melhorias institucionais e merecem ser
aprimorados incessantemente.

Também surgiram nos últimos 5 anos
várias “reportagens jornalísticas”, veicu-
ladas na televisão ou em revistas semanais,
comparando os índices de ocupação no-
turna de salas de aulas entre universida-
des públicas (dedicadas ao ensino, pes-
quisa e extensão) e particulares (desprovi-
das de estrutura docente e de pesquisa).
Habilitações emergentes em cursos “supe-
riores de tecnologia” foram propostas para
atender ao “mercado globalizado” – um
mito, mania ou moda, que serve para tentar
disfarçar uma política de recessão e desem-
prego. Em geral, essas reportagens eram  e
continuam sendo seguidas de anúncios de
páginas inteiras de instituições emergen-
tes de ensino superior em jornais brasilei-
ros de grande porte, o que revelam a im-
portância do “mercado de novos diplomas
de terceiro grau”.

Em geral, os egressos das universida-
des brasileiras são bem sucedidos e reco-
nhecidos em universidades estrangeiras.
Assim, indaga-se: 1a - é válido adotar mé-
todos de medição de qualidade baseados
em ISO’s ou similares, como se nossos cur-
sos ou nossos engenheiros fossem pro-

dutos manufaturados? 2a - quem irá se be-
neficiar do questionamento da qualidade
do nosso ensino de engenharia: os brasi-
leiros ou os estrangeiros interessados em
revalidar seus diplomas no Brasil? Segun-
do o MEC, já existem investidores estran-
geiros interessados em adquirir ou financi-
ar universidades privadas no Brasil (e pro-
vavelmente, privatizadas...)
3. A qualidade no ensino
superior: Mito, mística e
realidade

Pelo dicionário “Aurélio”, a palavra qua-
lidade significa: 1o - propriedade, atribu-
to ou condição das coisas ou das pessoas
capaz de distinguí-las das outras e de lhes
determinar a natureza; 2o - é o atributo
que permite avaliar algo numa escala de
valores e, conseqüentemente, aprovar,
aceitar ou recusar, qualquer coisa; 3o - é
também entendida como a disposição mo-
ral ou intelectual das pessoas.

Avaliamos os objetos e os processos
cotidianos e industriais, comerciais, eco-
nômicos, etc, pelas suas qualidades, pelos
seus atributos e condições, diante de es-
calas de valores estabelecidas também por
pessoas. Porém, em algumas áreas de ad-
ministração acadêmica, emprega-se a pala-
vra qualidade como algo absoluto, quase
perfeito - em regime de idolatria mística de
algumas pessoas ou entidades... Um obje-
to ou um processo, uma vez produzido ou
sistematizado, guardará algumas de suas
características e seus aspectos considera-
dos de boa e de má qualidade, de acordo
com os padrões estabelecidos por quem o
utiliza, até que se torne obsoleto ou que
perca sua validade. Pode-se admitir a mes-
ma hipótese para as pessoas?

Em se tratando de qualidade, vista como
um atributo, uma habilidade, uma capa-
cidade ou uma profissão, avaliada dentro
de uma escala de valores, pode-se classifi-
car o estudante, aprová-lo ou reprová-lo.
Mas uma pessoa pode mudar, evoluindo,
aprendendo ou se aperfeiçoando. E pode
também se corromper, se desgastar ou até
dissimular, porém as conquistas qualitati-
vas morais e intelectuais de uma institui-
ção muito dificilmente irão mudar. Pereira e
Bazzo em seu livro “Ensino de Engenharia
– na busca do seu aprimoramento” , Edito-
ra da UFSC (1997) mostraram que nem sem-
pre os modelos podem migrar linearmen-
te de uma organização para outra, além
de não termos garantia de que os progra-
mas de qualidade aplicados nos sistemas
industriais sejam realmente vantajosos.
4. As avaliações expeditas e as
precisas nas universidades

Os sistemas de avaliação utilizados no
ensino, são divididos basicamente em ex-
peditos e precisos (ou analíticos). A avali-

ação expedita é feita rapidamente, basea-
da em sentimentos e na experiência acu-
mulada ao longo de vida profissional, não
sendo necessário estudos, cálculos ou pes-
quisas. A avaliação precisa pode dispor
de vários caminhos (em geral, associados),
podendo fazer uso de fórmulas, cálculos,
comparações com resultados anteriores e
com outros casos recentemente avaliados
em condições semelhantes, ou até com a
prática do senso comum. No caso do ensi-
no das Engenharias, os métodos comple-
mentares incluem: os projetos, os relatóri-
os de pesquisa, as listas de exercícios, as
práticas de laboratório e os relatórios
técnicos. Muitas dessas avaliações podem
se caracterizar simplesmente como resul-
tante de um trabalho de leitura e cálculos
ou até pelos resultados de montagens, vis-
torias, análises, experimentos, rotinas e tra-
balhos de campos iguais aos praticados
no exercício profissional. Outros meios de
avaliação são pouco praticados em todos
os cursos universitários: a dinâmica de
grupo, a avaliação interativa em sala de
aula, as perguntas relâmpagos, os deba-
tes em sala e os seminários.

De qualquer forma, as avaliações expedi-
tas incorrem sempre em grandes riscos de
erros e de fatidizarem a injustiça. A primeira
forma de avaliação lembrada e preferida da
maioria dos docentes é a prova. Mesmo que
seja uma prova discursiva, com análises e
diagnósticos, ainda assim, o avaliando es-
tará respondendo baseado em conteúdos
aprendidos e memorizados, que basicamen-
te são repetições de todas “as verdades”
que foram expostas em sala de aula. Não há
o que criar. Tudo o que se deseja numa pro-
va é que o aluno responda aquilo que “pro-
gramamos” para ele responder. Será esse o
instrumento ideal para avaliar se os alunos
estão adquirindo as tais habilidades neces-
sárias para um engenheiro? Qual prova numa
disciplina qualquer poderá propor questões
baseadas em novas situações? Que prova
poderá avaliar a capacidade de coordenar,
planejar, implantar sistemas? Qual prova
poderá avaliar os aspectos humanísticos,
sociais, éticos e ambientais em situações da
Engenharia (ou seja, projeto e operação de
sistemas)? Todas essas características de
desempenho profissional não podem ser
avaliadas por sistema expeditos de avalia-
ção. É preciso tempo para adquirí-las e
amadurecê-las.
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