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A divulgação dos resultados do Provão, a prova de avaliação dos for
mandos, veio este ano acompanhada de análises e declarações que ameaçam

transformar esse instrumento em um terrivel equívoco. A manifestação mais
contundente, e a mais perigosa para o futuro do Provão, veio do próprio Minis
tro da Educação, que ameaçou fechar os cursos que tiveram avaliação insufici

ente.
Tais reações parecem mostrar que a equipe do Ministério da Educação

não compreende o significado e o alcance do método de avaliação que ela pró
pria desenvolveu. Avaliações, em geral, são como "grernlins", os adoráveis mons
trinhos de Steven Spielberg: se bem cuidadas, são dóceis e bem comportadas,
mostrando o desempenho do avaliado com fidedignidade, mas, se usadas inade
quadamente, tornam-se criaturas grotescas, mostrando mentiras e servindo de

foco para a polêmica, o cinismo e as mais surrealistas elocubrações.
W. E. Deming (1900-1992), um dos precursores das técnicas de gestão

da qualidade, foi um duro crítico dos métodos de avaliação convencionais. Clas
sificou o uso de avaliações de desempenho como uma doença administrativa e
questionou a sua validade. Para Deming "uma avaliaçãojusta é impossível",

pois o desempenho de uma pessoa ou entidade é o resultado da combinação de
muitas forças. Além do próprio avaliado, contribuem para o resultado outras
pessoas ou instituições com quem este trabalha, seus equipamentos e recursos,
seus administradores e sua clientela, entre outros. Diferenças de avaliação pode
rão d~correr do sistema em que se encontra o avaliado e até mesmo das caracte
rísticas do instrumento de avaliação. A avaliação, para Deming, pode ser "o

resultado de uma loteria".
O Provão, como se verá a seguir, é frágil, mas o MEC parece desconhecer

a fragilidade desse sistema de avaliação. Ele é frágil por ser imaturo, por estar
sujeito a enorme variabilidade e por enfocar o resultado final de um longo pro
cesso, e não o processo em si.

O Provão é imaturo, primeiramente, porque está sendo aplicado apenas
pela segunda vez, não existindo portanto uma série histórica de dados que propi-



o

cie conclusões realistas. Além disso, a prova é aplicada aos formandos de uns
poucos cursos, de modo que seus resultados ainda são restritos.

Despreocupa-se o MEC com o fato, ameaçando fechar instituições que
apresentaram resultados ruins nesta segunda rodada. Não interessam as causas
desse resultado. Não interessa o passado da instituição ou a sua relevância local
ou regional. A inexistência de uma série histórica pode levar a terríveis injusti
ças, tais como desqualificar uma faculdade que tenha um sistema de ensino es
sencialmente saudável, mas que circunstancialmente venha sofrendo uma de
gradação. Condena-se a instituição sem avaliar se esta pode ser recuperada. Pior:
joga-se a instituição no pelourinho da mídia sem um exame adequado do signi
ficado desses resultados, o que nos leva à discussão da variabilidade do Provão.

A questão da variabilidade é um pouco mais complexa. Os resultados do
Provão são consistentemente afetados por diversos fatores estranhos à qualifica

ção do aluno avaliado. Um desses fatores relaciona-se à amplitude do temário
passível de ser incluído na prova. De fato, o espectro de conhecimentos que um

estudante recebe na faculdade é relativamente amplo e a equipe que elabora a
avaliação precisa escolher os temas que irá abordar, deixando de lado boa parte
do conjunto de conhecimentos que o formando é capaz de manusear. Dessa for
ma, a especialização, que muitos dos cursos optam por adotar, acaba sendo ve
nenosa para os resultados da faculdade nessa avaliação.

Um curso de Administração, por exemplo, que opte por qualificar os alu
nos em aspectos inovadores que não estão adequadamente abarcados no currícu
lo mínimo, tais como teoria do conhecimento, processo decisório, gestão da qua
lidade ou técnicas de negociação, poderá ser prejudicado por uma avaliação que
enfoque o "arroz com feijão" do programa de ensino. Se, por outro lado, o MEC
elaborar uma prova básica, de forma que um aluno de quinto semestre já seja
capaz de completá-la satisfatoriamente, poderá nivelar os resultados e, eventual

mente, prejudicar as escolas mais avançadas, que optam por acompanhar o esta
do-da-arte da profissão. Deming alerta: avaliar e classificar pelo mérito significa
premiar os que se saem bem dentro do sistema. Não recompensa as tentativas
para melhorar o sistema.

Mas se o MEC optar por avaliações que favoreçam determinados temas,

estará produzindo um viés irreparáveL Imagine-se uma prova de engenharia ci
vil que enfoque, preferencialmente, o cálculo estrutural. Bons cursos com forte
ênfase em engenharia de transportes (e os há) não receberão menções à altura de
sua competência. Dessa forma, vemos que outra fonte de variabilidade está na
qualidade intrínseca da prova. Uma prova mal elaborada ou desequilibrada con

duzirá a resultados tendenciosos.
Aspectos estranhos ao processo que poderão afetar os resultados são, en-



tre outros, o grau de intimidade dos alunos com o formato das questões, as vari~

áveis ambientais, relacionadas ao local da prova, ilumirfação ou temperatura, a
atitude dos fiscais e aplicadores do exame e a existência de movimentos de boi
cote, de protestos ou de outras iniciativas de caráter reivindicatório que envol~

vam os estudantes.
No aspecto da variabilidade, é preciso lembrar, enfim, que um certo grau

de aleatoriedade pode estar presente, ainda que dentro de limites previsíveis.
Assim, uma faculdade poderá ser bem avaliada por dez vezes e, acidentalmente,
ter uma nota ruim, que no período seguinte será superada. Vamos condená-la
pela sua única avaliação baixa? Ou vamos acompanhar a tendência de longo
prazo?

Por sinal, a tendência de longo prazo estará sujeita, igualmente, a proble
mas decorrentes da variabilidade. Note-se, de fato, que a falta de uniformidade
de um ano para outro, inevitável nesse tipo de avaliação, torna difícil a constru
ção de séries temporais consistentes. Provas gradualmente mais rigorosas pode
rão, por exemplo, sugerir perda de qualidade no ensino de um ano para outro,
quando na verdade o que mudou foi o instrumento de avaliação.

Mas o aspecto que, na minha opinião, torna o Provão mais frágil, é um
problema de enfoque. Esse exame tem caraterísticas de uma inspeção. tira uma
única fotografia, a cada período, de um processo que dura quatro anos. E o faz
com os formandos, resultado final desse processo. Como estabelecer correlações
entre o resultado atingido e as inúmeras variáveis que concorrem para formá-lo?
Como saber, período a período, que inovações ou mudanças elevaram ou reduzi
ram, um ou dois anos antes, o nível da turma? Essa prova, em suma, que tão
conveniente se revela para o MEC, é de uma angustiante inutilidade para as
instituições avaliadas. Aquelas que se saem bem gabam-se do resultado, parabe
nizam seus alunos e fazem uma festa. Irão fazer "marketing" e lembrar a dedica
ção dos professores, o cuidado na seleção dos alunos ou a metodologia de ensi
no. Mas, objetivamente, detalhadarnente, não sabem as causas do seu sucesso,
pois o Provão não é instrumento suficiente para tal análise.

Da mesma forma, instituições que apresentam maus resultados poderão
protestar, espernear ou pedir desculpas. Mas na hora de fazer um esforço de
melhoria, terão de esquecer os resultados do Provão. Eles não são de ajuda. O
Provão é como um simples termômetro: ele nos diz que o enfermo está com
febre. Mas os sintomas e as causas da doença, bom, isso é lá com o enfermo. Ele
que se vire para curar-se.

Se o MEC reconhecesse tais limitações, tomaria algumas precauções bá
sicas: preservaria em sigilo os resultados individuais de cada instituição, de modo
que estas se predispusessem a contribuir com a fidedignidade dos resultados e



com a construção de uma série temporal consistente. Buscaria construir instru-
a mentos, ainda que simples, para apoiar a melhoria das institÜições que apresen

tassem, por vários períodos, resultados insuficientes. As faculdades perceberi
am, então, na avaliação, uma ferramenta para agregar valor asuas atividades. Eo
MEC teda, no longo prazo, um retrato global do ensino brasileiro, com séries de

1 dados agregados, que iriam contribuir para a tomada de decisões estratégicas.
E nunca, jamais, associaria os resultados a um sistema de prêmios e castigos.

:, O governo, ao contrário, optou por associar o Provão a instrumentos de
3. coerção: irá condicionar o credenciamento da instituição e o desembolso de in-
) vestimentas aos bons resultados da avaliação. Não é preciso muito brilho inte

lectual para imaginar algumas possíveis abordagens de "melhoda". Minicursos
de Provão serão ministrados aos formandos. Estes poderão associar os resulta-

, dos a reivindicações de caráter classista, coagindo a faculdade. Guerras de opini
ões serão deflagradas na mídia para minar o exame, comentando-o questão a
questão e apontando seus defeitos.

Deming nos lembra, nesse aspecto, que "um dos principais efeitos da
avaliação de desempenho é estimular os resultados de curto prazo". O avaliado
deixa de interessar-se em melhoria e aperfeiçoamento. Ele deseja, simplesmen
te, tirar um dez! E o avaliador, nas palavras de Deming, prende-se ao resultado
da avaliação, não ousando tomar conclusões mais refinadas. "Contar é fáci1.
Contagens desobrigam administradores da necessidade de dar um significado à
medição".

O governo está tentando, justamente, o caminho fácil, ao usar os resulta
dos do Provâo como um "critério objetivo" para o repasse de recursos adicionais
às escolas de nível superior. Para que pensar, se ,temos os números? No entanto,
ao vincular prêmios e quotas ao Provão, o MEC mina o instrumento e estimula a
cínica eriatividade dos que têm algo a ganhar ou a perder. De bichinho de pelú
cia, o "gremlin" toma a horrenda forma de monstrinho lamacento.

Deming é contundente, quando se trata de associar pesquisas de desem
penho a sistemas de mérito: "esse sistema alimenta o desempenho de curto pra
zo, aniquila o planejamento de longo prazo, introduz o medo, demole o espírito
de equipe, fomenta a rivalidade e a política".

O Provão nasceu com o estigma de instrumento de ação política. Foi
criado sob o manto da crítica, pois muitos acreditavam tratar-se de manobra para
desmoralizar o ensino público. Obviamente, se isto era verdade, o tiro saiu pela
culatra, e hoje, em face dos resultados sofóveis das escolas privadas, os defenso
res da universidade pública admitem o Provão e nele reconhecem uma boa idéia.
Com as recentes declarações e ameaças, o MEC promove uma volta às origens,
recuperando a imagem inicial do Provão: a de um equívoco.
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