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5. Os alunos de graduação
aprendem a lidar com
problemas de emergência?

É preciso experimentar situações novas e ten-
tar resolvê-las, aprendendo com elas. O proble-
ma do racionamento de energia elétrica no Bra-
sil em 2001 é um exemplo importante. Quem
consegue resolvê-lo? Em que programa ou currí-
culo de engenharia está incluído este assunto?
Seria um problema de engenharia, economia, ges-
tão ou política? Imaginemos um engenheiro re-
cém formado que foi escalado para atuar em su-
pervisão das instalações elétricas, que atendam a
processos para fabricação de vidro ou cimento.
Num dia qualquer, ocorre a queda do sistema
elétrico. O que fazer diante dessa situação? Terá
ele capacidade para resolver o problema? Quais
provas poderiam simular esta situação? Será que
o “aluno exemplar ou nota 10 no provão da
Engenharia Elétrica”, diante desta situação
manterá a calma e resolverá o problema?

Nas “provas da vida” não existem questões
precisamente e previamente formuladas. A maté-
ria não pode ser estudada na véspera. Não existem
fórmulas para serem decoradas. Muitas situações
e ocorrências são geralmente imprevisíveis.
Freqüentemente, é necessário um perfil humano
composto de firmeza de caráter, força, coragem,
lealdade, persistência, resistência, integridade e
sinceridade. Quem avaliará estas qualidades?
Quais provas podem fazer isto?
6. O duvidoso “sucesso do
provão”

O Exame Nacional de Cursos ou provão foi
implementado em função da LDB de 1996, que
atribuiu ao Presidente da República e ao Minis-
tro da Educação o poder de legislar sobre as ques-
tões fundamentais do sistema de ensino brasilei-
ro. A divulgação pela mídia de depoimentos fa-
voráveis dificilmente revelou opiniões em con-
trário sobre o Provão. Foi a partir da mudança de
Ministro da Educação em 2003 que surgiram as
primeiras manifestações interessantes. Um as-
pecto freqüentemente esquecido é o dos
vestibulandos jovens ou maduros poderem es-
colher uma instituição por meio dos resultados
da “Avaliação das Condições de Oferta dos Cur-
sos de Graduação”, ao invés, apenas, das notas
do provão, divulgadas anualmente pelo MEC.

O editorial da Revista do Provão no 6 de
2001 proclama que “pela primeira vez um ins-
trumento irá expor as víceras do mundo acadê-
mico no país”. É claro que não é a prova que os
alunos enfrentam que está fazendo isso e sim a
avaliação dos demais itens. Mas, mesmo assim,
duvida-se que todas as víceras estejam sendo
expostas. Por exemplo, nas instituições públi-
cas: será que a insuficiência de verbas providas
pelo MEC já foi demonstrada? E a falta de bol-

Segunda parte sas e de alojamentos condignos? Estarão sendo
expostos os salários injustos de docentes e ser-
vidores? Então, quais são os novos bons resul-
tados do provão? Afirma-se que “revelou as ins-
tituições boas e ruins, as que trabalham com se-
riedade e as que apenas geram fontes de renda
para seus proprietários”. Mas, esse quadro já
era percebido pelo senso comum em vários seto-
res da opinião pública...
7. As avaliações e os efeitos do
provão

Uma sociedade organizada necessita de uma
avaliação oficial de sistemas, entidades, serviços
e produtos de seu interesse. No caso das univer-
sidades, essa avaliação pode ser feita sobre a com-
posição do corpo docente,, instalações e currícu-
los. Assim, pergunta-se:

1o - O que significa uma nota ruim de um
aluno no provão: (a) - que ele sempre foi ruim e
que a instituição não conseguiu melhorá-lo? (b) -
que ele era bom e se transformou em ruim? (c) -
que os alunos aprovados em instituições parti-
culares, que fazem cursos à noite e sempre tive-
ram pouco tempo para estudar, nunca irão me-
lhorar? Seja qual for a resposta, se a institui-
ção for ruim, a nota do aluno só será boa se
ele for bom. Porém, o lado desumano do
provão reside no fato de que o aluno corre o
risco inapelável de ficar marcado pela avali-
ação geral da instituição.

2o - O que significa uma nota boa do aluno
no provão: (a) que ele sempre foi bom e que a
instituição não conseguiu piorá-lo? (b) que ele
era ruim e se transformou em bom? (c) que alu-
nos matriculados em boas instituiçoes, que estu-
dam bastante, não trabalham e são interessados,
nunca irão piorar?

3o - Quem “fecharia” uma instituição que
possui excelente corpo docente, com exce-
lentes instalações e ótimo currículo, mas seus
alunos obtém péssimos resultados no provão?

Essas questões revelam que uma prova não
serve para avaliar uma instituição. As institui-
ções universitárias só melhoraram seu desem-
penho porque foram ameaçadas pelo sistema
de auditoria associado ao Exame Nacional de
Cursos, englobando os resultado das provas fei-
tas pelos seus alunos e os demais conceitos, pro-
venientes da “Avaliação das Condições de Ofer-
ta dos Cursos de Graduação”.

O provão, como qualquer prova, na verdade,
só serve para avaliar, no dia do concurso, os me-
lhores e os piores alunos que compareceram ao
ato... As provas são desncessárias para se identifi-
car quem são estes alunos. Isto, em geral, se desco-
bre com o corpo a corpo da convivência acadêmica,
de aulas interativas e diversificação de tarefas.

Os demais alunos ausentes, que não fo-
ram convocados para o Exame Nacional de
Cursos, nem melhores, nem piores, e que com-
põem a maioria das turmas, não foram e, tam-
bém, não podem ser avaliados corretamente
por provas isoladas. Só uma avaliação contí-
nua ou mais permanente e abrangente pode

avaliar corretamente os alunos e a instituição.
Mas, não só por uma prova.

O sistema de avaliação do MEC é bom exata-
mente nos itens que foram sugeridos pela comu-
nidade acadêmica e ruim no ítem “prova”. Seu
aperfeiçoamento virá, certamente, quando maior
importância for dada ao projeto pedagógico e
quando for implantado um sistema de avaliação
permanente que meça a evolução do ensino e do
aprendizado. Avaliando a evolução desses alu-
nos, a cada semestre, poderíamos observar a in-
fluência da instituição em suas vidas. E se, ainda
assim, tivesse que ser através de provas, que
fossem de moldes diversificados. Seria até razo-
ável, porque, com o crescimento da amostra, com
a diversificação dos modelos de avaliação e com
a aplicação gradativa dos testes, é possível qua-
lificar e quantificar a evolução da qualidade de
“produtos”, alunos e ensino. A evolução do alu-
no em termos de conhecimentos e das caracte-
rísticas de crescimento pessoal deve ser o obje-
tivo mais importante no processo educativo,
particularmente na universidade - decisiva para
formar profissionais e líderes sociais.
8. Conclusões

1a  - É importante avaliar as instituições uni-
versitárias até mais detalhadamente do que se
pratica e os atuais resultados do Provão são in-
suficientes e injustos para tal missão.

2a - As provas realizadas sobre alguns alunos
se convertem num ato simplista e reducionista,
oriundas de uma ferramenta característica do en-
sino tradicional [2] que não acrescenta nada aos
demais itens da avaliação da instituição.

3a – Tem se observado que alunos de institui-
ções com, excelentes corpos docentes, boas ins-
talações e bons currículos obtém bons resulta-
dos nas provas.

4a - A grande maioria dos docentes de ensino
superior faz uso amplo dos métodos do ensino
tradicional e de seu pior sistema de avaliação que
é a prova – o que nos decepciona e aos alunos.

5a - Estudantes de graduação universitária de-
vem ser avaliados por instrumentos que
reproduzam ou simulem as atividades em que es-
tarão envolvidos no dia a dia de sua vida profissi-
onal. Afinal, os profissionais são formados para
fazerem provas ou para exercerem uma profissão?

6a – Cada aluno revela-se como uma pedra
bruta que pode ser modelada e polida, e, por-
tanto, resistir a impactos e abrasões. Poucos
alunos suportam 5 ou 6 anos de estudos num
curso universitário de engenharia, tais suas di-
ficuldades e a necessidade de renúncias, que co-
incidem com os melhores anos da sua juventu-
de. Um aluno que já apresentou um projeto ou
trabalho final no seu curso, não pode ter sua
vida e sua qualidade avaliada por uma simples
prova, para ter seu diploma liberado ou para
ser habilitado profissionalmente. Dois séculos
de ensino de engenharia (e superior) no Brasil
avalizam nossa atuação.

7a – Pereira e Bazzo [1] mostraram que a qua-
lidade de ensino não se faz apenas com instalações

boas e limpas, com computadores e bons funcio-
nários. Estas condições ajudam, mas não resolvem
todas as questões de aquisição individual de co-
nhecimento “Um ensino só poderá ser de quali-
dade se permitir que seus participantes cresçam
intelectualmente e se transformem em indivíduos
conscientes dos seus papéis enquanto membros
de coletivos mais amplos do que apenas as suas
comunidades profissionais ou sociais restritas.”

8a – A qualidade de ensino só poderá ser me-
dida por um sistema de avaliação que monitore
os processos de evolução dos alunos e da insti-
tuição. As transformações construtivas ocorri-
das nos alunos, semestre a semestre, ou ano a
ano, podem até ser avaliadas pelo uso de prova
nas etapas iniciais e por estágios produtivos (re-
sidências) nas etapas seguintes. Outros proces-
sos até melhores podem ser empregados.

9a - Cada instituição pode ter sua avaliação
complementada pela produção científica, edito-
rial, acadêmica, de extensão e outras administra-
tivas. Ainda assim, muitos atributos que irão dar
uma condição de melhor qualidade ao profissio-
nal engenheiro só serão adquiridos com a vida
profissional, enquanto valores éticos e morais
poderão permanecer inalterados, independente-
mente do perfil da instituição freqüentada.

10a – Uma opção prática (e mais econômi-
ca para o MEC) para substituir o “Provão” e
manter o espírito de avaliação nacional seria
a adoção de um conjunto de provas regulares
aplicadas num mesmo dia em todas as uni-
versidades ou faculdades dentro das próprias
salas de aulas dos alunos, pelos respectivos
docentes responsáveis de disciplinas funda-
mentais ou estratégicas da graduação. Pode-
riam ser feitas questões para turmas matuti-
nas, vespertinas e noturnas para evitar ris-
cos de vazamento das questões dos exames.
Assim, no caso das Engenharias, matérias
como Termodinâmica, Eletrotécnica, Mecâ-
nica dos Materiais, Ciência dos Materiais,
mais um grupo de específicas por habilitação
– selecionadas até o máximo de 3 (três) anu-
ais -serviriam para avaliar o currículo de cada
curso de graduação em todas as instituições.
O elenco de disciplinas poderia variar a cada
ano, de modo a envolver um número cres-
cente de docentes avaliados através das pro-
vas que os mesmos ministrariam aos própri-
os alunos, e devolveriam para a comissão do
exame nacional corrigir.
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