
Os campeões
do diploma

POR FLAVIO LOBO
E PHYDIA DE ATHAYDE

Onze e meia da manhã,
toca o telefone. O bacharel
em direito Robson Rodri-
gues da Silva, de 28 anos,

está ocupado falando a CartaCapital, e
um colega atende a ligação. É mais um
cliente, com uma causa urgente.

- Lá na rua Tatuí, Robson - diz o colega.
Imediatamente a entrevista é interrom-

pida e o bacharel entra em um Corsa se-
dan branco, dá a partida no carro e vai bus-
car o novo cliente, a dois quarteirões do
ponto de táxi onde trabalha. Formado há
dois anos, Robson tentou duas vezes, sem
sucesso, passar no exame da Ordem dos
Advogados do Brasil (que habilita os apro-
vados a exercer a profissão). Daí o táxi. Daí
os clientes e suas urgências.

Robson é um entre as centenas de mi-
lhares de brasileiros que se formaram
em direito nas últimas décadas. Não
que, em números absolutos, o País for-
me bacharéis demais, mas salta aos olhos
o desequilíbrio. Enquanto os cursos de
administração e direito lideram o ran-
king brasileiro de número de alunos
matriculados e respondem por um por-
centual cada vez maior no universo do
ensino superior do Brasil (quase 30%
do total de matrículas atualmente), as
engenharias, por exemplo, apresentam

E N S I N O Enquanto
se multiplicam
faculdades de
administração
e direito, o Brasil fica
para trás em áreas
estratégicas ligadas
à engenharia
e às ciências naturais
participação decrescente e muito aquém
das necessidades de uma sociedade que
pretende competir e se desenvolver na
era da inovação tecnológica superacele-
rada (gráfico à pág. 14 e tabela à pág. 15).

Parte desse quadro preocupante é reve-
lada em detalhes por estudos inéditos do
Observatório Universitário, núcleo de
pesquisas sobre o ensino supe-
rior vinculado à Universida-
de Cândido Mendes, do
Rio de Janeiro. As pesqui-
sas configuram um am-
plo retrato estatístico
sobre os estudantes
e profissionais de
direito e adminis-
tração no Brasil.
Um trabalho que
interessa direta-
mente a mais de l
milhão de alunos
hoje matriculados

nesses dois cursos, apenas na graduação,
a maioria em universidades e faculdades
privadas. Também aos que estudam em
escolas e cursinhos tendo em mente a
formação e atuação em uma das duas
áreas, bem como aos já formados, que
enfrentam as dificuldades de um merca-
do de trabalho limitado e concorrido.

Robson, o bacharel taxista, começou a
trabalhar no ponto em que o pai tinha
uma vaga já durante a faculdade, para con-
seguir pagar as mensalidades de cerca de

DESEQUILÍBRIO Quase 30% optam
pelas duas carreiras mais procuradas
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R$ 600. Ele cursou as Faculdades Integra-
das de Guarulhos, na cidade onde mora.
Robson fala da vida depois de formado:

- Adorei fazer direito, minha maior
emoção foi quando me formei. Mas de-
pois vieram as reprovações no exame da
OAB, eu me casei, veio o aluguel, o de-
semprego da minha esposa, então mi-
nha vida passou a ter outras prioridades.
Vou tentar o exame de novo, ano que
vem, mas não pretendo largar o táxi.

O desemprego entre formados em cur-
sos de direito, cujo número quadrupli-
cou na última década, é alto no País. Se-
gundo o Observatório Universitário, do
total de 665.409 bacharéis registrados
pelo Censo 2000 do IBGE, 25% não es-
tavam trabalhando na semana de refe-
rência da pesquisa. E, entre os ocupados,
apenas 51,3% trabalhavam na área jurí-
dica. Dos que atuavam em outros ramos,
muitos exerciam atividades que exigem
qualificação inferior, como as de técnico
de nível médio (26%), trabalhadores de
serviços administrativos (15%) e servi-
ços e vendedores do comércio (8%).

Seriam esses dados uma evidência da
formação ruim de grande parte dos que

concluem a graduação em
direito ou das parcas opor-
tunidades oferecidas pelo

mercado brasileiro? Pro-
vavelmente, resultado

de ambos os fenômenos.
Mas o primeiro talvez se-
ja mais evidente, diante,
inclusive, dos resultados
dos exames da Ordem
dos Advogados do Brasil.

No último exame da
Ordem realizado pela OAB
de São Paulo (estado com

c



o maior número de cursos, 202, que re-
presentam 23% do total do País), a taxa
de aprovação foi de 18,32%, entre os
quase 18 mil inscritos. Um percentual
baixíssimo, só não pior do que a do pe-
núltimo exame, que aprovou só 7,16%
dos inscritos. A taxa média de aprova-
ção no País é de 30%.

No entender do presidente da OAB-SP,
Luiz Flávio Borges D'Urso, a quantidade
de cursos de direito no País não é um pro-
blema, mas sim a qualidade das escolas:

- Nos últimos três anos, a OAB emi-
tiu 19 pareceres favoráveis à abertura de
novos cursos e, no entanto, o MEC
aprovou 222. Há um descompasso en-
tre os critérios de avaliação. Essas esco-
las, as consideradas ruins, lamentavel-
mente patrocinam um engodo.

Quanto à autorização para
abertura de novos cursos, o
ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, tem uma vi-
são crítica em relação à atua-
ção dos "conselhos profissio-
nais de áreas não médicas",
que, ao pedir uma política res-
tritiva, cometeriam "um equí-
voco". Segundo o ministro, a
ênfase deve estar nos proces-
sos contínuos de avaliação de
qualidade e não num estreita-
mento do filtro para liberação
de novos cursos. "Não faz sen-
tido dizer que quem já existe
fica e quem quer entrar não
pode. Até porque há muitos cursos an-
tigos ruins e cursos novos bons."

O sócio sênior do escritório Gouvêa Vieira
Advogados, com sede no Rio de Janeiro,
Jorge Hilário Gouvêa Vieira, critica a qua-
lidade das faculdades de direito em geral,
independentemente de suas avaliações:

- Não acredito na boa formação dos
alunos, ela deixa muito a desejar. Para
entrar aqui, o candidato tem de ter ca-
pacidade de aprender, pois é aqui que
ele vai aprender. Quero saber se ele co-
nhece o caminho da biblioteca, se tem
perspicácia para aprender e se desen-
volver no direito.

No escritório, que tem mais de 70 anos
de tradição e cerca de 130 advogados, os
novos candidatos são avaliados com uma

prova escrita - de conhecimentos gerais
e capacidade analítica - e uma entrevis-
ta. Este ano, o Gouvêa Vieira Advogados
convocou 15 estagiários. Desses, no má-
ximo seis serão contratados.

Um desses estagiários é João Paulo
Ferraz Vasconcellos, de 22 anos, há 2,5
no escritório. Ainda faltam dois anos
para se formar, mas João não tem o per-
fil dos que sofrerão para passar no exa-
me da Ordem. Aluno da PUC-RJ e mo-
rador do bairro de São Conrado, na
zona sul, ele teve uma base escolar
muito boa (cursou a Escola Americana,
umas das mais tradicionais da cidade)
e entrou na faculdade com sua nota no
Enem, sem precisar fazer o vestibular.
João trabalha na área de direito socie-
tário, e avalia sua formação:

- Ter um bom conhecimento de in-
glês é imprescindível. E a prática do di-
reito é fundamental, não daria para eu
ficar só com o que a faculdade ensina.

Se o "filtro" imposto pela OAB deixa
tantos formados fora do mercado, seria o
número de advogados "ativos", aprovados
pelo exame, portanto, insuficiente em re-
lação às necessidades sociais? Não é o que
a comparação com outros países, feita pe-
lo Observatório Universitário, indica.

Segundo o levantamento, há no Bra-
sil um advogado ativo para cada 398 ha-
bitantes, proporção bem superior à en-
contrada na maioria dos países euro-
peus. Na França, essa proporção é de
um para 1.460, na Alemanha, um para
680, e na Itália, um para 444. Entre os
países que estão "à frente" do Brasil nes-

se aspecto, a pesquisa aponta a Espanha,
com 284 para um, e os EUA, com 271
habitantes para cada advogado.

O estudante de direito Jorge Augusto
Basseto Bezerra, de 21 anos, é mais um dos
que em breve prestarão o exame da Or-
dem. Aluno do último ano noturno da Uni-
versidade Cidade de São Paulo (Unicid),
ele veio de escola pública. Há sete meses
conseguiu um estágio que paga R$ 700 e,
fora a mensalidade, lhe sobram R$ 40 no
bolso, além dos vales-transporte e vales-re-
feição. De vida suada, faz planos:

- Quando eu me formar, quero con-
tinuar no escritório e também prestar
concurso público. O exame? Terei de
estudar para ele, mas não acho que vá
ser tão difícil.

Jorge orgulha-se de ser o único inte-
grante de sua família a ter fei-
to faculdade (o pai tem uma
pizzaria e a mãe é funcioná-
ria pública). Além dele, de-
pois se lembra, só um primo
estudou. Fez administração.
E está desempregado.

De acordo com o Observató-
rio Universitário, entre os
651.310 graduados em admi-
nistração contados pelo Cen-
so 2000 do IBGE, 20% não
estavam trabalhando. Essa fa-
tia, substancial, de desempre-
gados contrasta com outra
realidade identificada pela

pesquisa: a baixa escolaridade dos ges-
tores públicos e privados, que de fato
exercem a administração no País.

Dos mais de 164 mil dirigentes do po-
der público encontrados pelo IBGE em
2000, apenas 31% possuíam curso su-
perior completo. Entre os dirigentes de
empresas privadas, mais de 543 mil ao
todo, os graduados no ensino superior
não chegavam a representar 40%.

Por que esse crescimento despropor-
cional da administração e do direito? Se-
gundo os analistas, uma das razões é que
- assim como a pedagogia, outro curso
da área de ciências humanas e sociais
aplicadas, que o ocupa o 3° lugar no ran-
king nacional, com 7% do total de matrí-
culas - são os cursos mais baratos, basea-
dos em aulas expositivas, que não exigem

PENEIRA FINA No último exame da OAB, em São Paulo, só 18,32% dos inscritos
foram aprovados. O estado concentra 23% dos cursos de direito no País
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laboratórios ou outros equipamentos
custosos. São também oferecidos em ho-
rários compatíveis para quem precisa con-
ciliar estudo e trabalho. Compatíveis, por-
tanto, com a capacidade de investimento
de um maior número de instituições pri-
vadas e com o orçamento mensal de um
contingente mais amplo de estudantes.

Além disso, como avalia o secretário
de ensino superior do MEC, Nelson Ma-
culan, são cursos que oferecem uma for-
mação razoavelmente generalista, que
pode ser valorizada e útil em vários se-
tores de atividade. E, segundo Maculan,
a ascensão da administração ao primei-
ro posto da graduação brasileira expres-
sa também as aspirações ao empreende-
dorismo de grande parte dos brasileiros.

"Devemos lembrar que quase 300 mil
empresas são abertas por ano no Brasil.
Grande parte fecha rapidamente, é ver-
dade. Mas isso mostra que muita gente
quer ter e gerir o próprio negócio e que
outros vão precisar contratar adminis-
tradores", diz o secretário.

O paulistano Dany Cheng, de 18
anos, estuda no Anglo, um dos melho-
res cursinhos pré-vestibular do País, e
já escolheu sua carreira:

- Vou fazer administração porque o
curso me dará uma visão mais empresa-
rial. Depois, quero me especializar em
comércio exterior. Já tenho alguma ex-
periência nessa área e, ao cursar admi-
nistração, aumento minhas chances de
sucesso nas empresas.

Para o País, de qualquer maneira, o gran-
de problema não está num possível ex-
cesso de administradores, advogados ou
quaisquer outros profissionais, mas na es-
cassez de especialistas e de massa crítica
em outras áreas. Uma deficiência que fi-
ca clara em face de dados internacionais.

Segundo o consultor em gestão edu-

ADVOCAC1A. D'Urso, da OAB,

lamenta pelas escolas ruins.

Gouvêa Vieira quer estagiários

capazes de aprender, como João

cacional e ex-reitor da USP
Roberto Lobo, nos 30 paí-
ses da Organização de Coo-
peração e o Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE),
15,5% dos estudantes uni-
versitários, em média, estão matricula-
dos em cursos ligados às engenharias e
às ciências naturais, enquanto no Brasil
esse porcentual é de 7,6%. Também
quando comparado a concorrentes mais
diretos no mercado internacional, o
Brasil tem ampla desvantagem nesse as-
pecto (tabela à pág. 16).

Para reduzir esse déficit de tecnólogos
e cientistas, seria preciso criar novos cur-
sos e ampliar os já existentes. Também se-
ria necessário apoiar e incentivar os alu-
nos por meio de um maior direcionamen-
to para as áreas consideradas estratégicas
das verbas de financiamento estudantil.
"Além de ser insuficiente, ao simplesmen-
te seguir a demanda, a política de finan-
ciamento ao aluno acentua ainda mais os
desequilíbrios existentes", critica Lobo.

Novas vagas e mais financiamento são
fundamentais, mas não bastam. "Não
adianta ampliar o número de engenheiros
se o País não passar a priorizar de fato o
investimento em ciência e tecnologia - te-
ríamos apenas mais engenheiros desem-
pregados", diz Oscar Hipólito, pró-reitor
de pesquisa e pós-graduação da Unicid.

Além dessa prioridade, há outra
questão, mais ampla: o nível de ativi-

dade econômica do País e a quantidade
de investimentos em infra-estrutura.
Como ambos mantêm-se baixos nas úl-
timas décadas, reduzem-se os postos
de trabalho, com impacto sobretudo
para os engenheiros.

O desequilíbrio entre os cursos de gra-
duação no Brasil evidencia, portanto,
um problema que transcende o campo
educacional. As raízes da questão, con-
cordam os especialistas ouvidos por
CartaCapiíaí, situam-se no modelo de
desenvolvimento do País e na ausência
de um projeto nacional de desenvolvi-
mento, que deveria identificar priorida-
des e nortear investimentos.

Apesar da expansão do ensino supe-
rior nas últimas décadas, sobretudo no
setor privado, atualmente ele atende
apenas 11% dos brasileiros com idade
universitária (tabela à pág. 16). Se man-
tiver o atual nível de crescimento do en-
sino superior, o Brasil não atingirá a
meta de ampliação estabelecida no Pla-
no Nacional de Educação, de absorver
no terceiro grau pelo menos 30% dos
brasileiros entre 18 a 24 anos até 2010.

"E, mesmo que o País consiga acelerar

EM FAMÍLIA Jorge cursa o último ano de direito e é o único em casa a ter feito
faculdade. Fora ele, só um primo, que fez administração e está desempregado
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ESTRATÉGICO. Nos países mais desenvolvidos,

como o Japão, há mais estudantes de engenharia

intensamente a expansão do sistema e
atinja a meta, em 2010 esse porcentual
de 30% ainda nos deixaria em situação
de desvantagem em relação não apenas
aos países desenvolvidos, mas também
diante da maioria dos emergentes com
os quais o Brasil compete e pode se com-
parar mais diretamente", avalia Edson
Nunes, professor da Universidade Cân-
dido Mendes, coordenador do Observa-
tório Universitário e um dos autores das
pesquisas sobre direito e administração.
Para ter uma idéia, como lembra Rober-
to Lobo, hoje essa taxa é de 71% nos
EUA, 58% na Inglaterra e na Espanha,
38% no Chile e 20% no México.

Além disso, observa Violeta Monteiro,
coordenadora de projetos do Observa-
tório Universitário, "dois fatores impor-
tantes influirão na trajetória de expan-
são do ensino superior brasileiro: as va-

riações demográficas e a situação eco-
nômica da população que ainda não
tem acesso à educação de terceiro grau".

Sobre o fator econômico, diz a análise
do Observatório: "Cerca de um quarto
da população de 18 a 24 anos com ensi-
no médio completo tem fortes restrições
socioeconômicas para se manter no en-
sino superior, mesmo se ele for gratuito.
São pessoas que vivem em situações ad-
versas, tais como não possuir geladeira
ou fogão no domicílio e ter rendimento
mensal domiciliar inferior a dois salários
mínimos. Comparando a renda familiar
da demanda potencial com a da popula-
ção atual matriculada na educação supe-
rior, observa-se a existência de uma li-
mitação estrutural. Segundo a PNAD
2001, a renda familiar média dos alu-
nos matriculados no ensino superior é
de R$ 3.010,60, enquanto a renda da de-
manda potencial é R$ 1.297,12".

Estatísticas que ajudam a ressaltar a
necessidade de expansão e aprimora-
mento do sistema público de financia-
mento ao aluno de baixa renda, como
defende Roberto Lobo.

Diante do desafio da inclusão de parce-
las crescentes da população na educação
superior, não faz sentido pensar em corri-
gir desequilíbrios entre os tamanhos rela-
tivos de cursos e áreas do conheci-
mento fechando instituições de
ensino ou proibindo a criação
de novas faculdades, dizem os
analistas. "Quem defende a
redução de cursos e vagas es-
tá mal informado ou é cor-
porativista" dispara Nunes.

Robson, o bacharel ta-
xista, diz que, mes-
mo sem ter pas-
sado no exame
da Ordem, o di-
ploma lhe trou-
xe vantagens:

- Hoje, tenho uma visão mais ampla do
mundo e, por incrível que pareça, apren-
di a ler. Leio muito, principalmente livros
na área religiosa e sobre liderança. Sou
evangélico e líder de um grupo familiar.

O que ele diz endossa a opinião dos
que, como Edson Nunes, acreditam que
nem todo curso superior precisa ter co-
mo meta obrigatória uma formação
profissional específica. Uma melhor
formação humanística geral, como ates-
ta Robson, pode trazer benefícios em
várias esferas da vida.

Robson, é verdade, tem muitas críticas
à OAB e à forma como o exame é for-
mulado. Ele faz questão de frisá-las:

- As questões da prova têm duplo
sentido. Dá a impressão de que a OAB
é um órgão arrecadador de dinheiro.
Investi cinco anos da minha vida em
um sonho, e agora sou proibido de

vivê-lo? Se somos todos iguais, co-
mo diz a Constituição, o exame
para exercer a profissão deveria
existir para todas as carreiras.

No entender de Lobo, para evi-
tar que o aluno busque cursos
sem qualificação há alguns proce-

dimentos, que nada têm a ver com
a demanda profissional nem

com eventuais defesas de re-
servas de mercado das as-

sociações profissionais:
- Um deles é não au-

torizar nem reconhe-
cer cursos que não
ofereçam uma qua-
lidade mínima exi-
gida para poder for-
mar um profissio-
nal qualificado; >

PATRÍCIA. "Perfil vale

mais do que formação"

PARA POUCOS O acesso ao ensino superior, apesar de expandido nas
últimas décadas, atende apenas 11% dos brasileiros com idade universitária
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outro é divulgar os resultados dos exa-
mes nacionais e dos exames de Ordem
ou de associações profissionais, identi-
ficando os resultados obtidos pelos alu-
nos de cada instituição de ensino; e, fi-
nalmente, desvincular, onde houver
risco direto para o público em caso de
formação deficiente do profissional, o
diploma do exercício profissional.

Segundo o ministro Fernando Had-
dad, o País precisa mesmo induzir o cres-
cimento de áreas como as engenharias,
ciências naturais e medicina, e o gover-
no está rumando nesse sentido. Na área
da pós-graduação, além de um aumento
geral do número e do valor das bolsas, a
Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes) vem
remanejando os recursos de modo a for-
talecer esses setores estratégicos.

Na graduação, o ministro cita o Fi-
nanciamento Estudantil
(Fies) como um impor-
tante instrumento de in-
centivo. Além de tam-
bém ter sido ampliado,
de 175 mil alunos finan-
ciados em 2002 para 250
mil este ano, o Fies pas-
sou a exigir que os bene-
ficiários estudem em ins-
tituições com avaliação
pelo menos razoável no
Enade, o substituto do
Provão. Apesar de ainda
não haver um levanta-
mento a respeito, o ministro crê que, com
isso, os alunos em cursos mais exigentes,
como os de engenharia, passem a receber
uma parcela maior de financiamento.

"Mas podemos e devemos avançar",
avalia Haddad, que cita uma medida,
ainda em estudo, que estimularia, por
exemplo, o aumento do número de mé-
dicos nas regiões mais carentes de pro-
fissionais de saúde. Trata-se uma meta
importante, uma vez que os médicos bra-
sileiros estão excessivamente concentra-
dos nos estados e cidades mais ricos.

"Talvez já em 2006 possamos vincular
o Fies a contratos entre os profissionais
e o SUS, de modo a garantir emprego e
salário para que o formado possa pagar
o financiamento recebido durante o

curso e, ao mesmo tempo, suprir neces-
sidades das populações mais necessita-
das", diz o ministro.

Na visão de Edson Nunes, também é
preciso acabar com a confusão entre
profissão e universidade. A exigência de
que os estudantes escolham, no fim da
educação escolar, a profissão em que in-
gressarão por meio do diploma univer-
sitário é um atraso para o País.

Um sinal disso pode ser visto em um
exemplo de mercado. A Unilever, mul-
tinacional que detém as marcas Orno,
Kibon, Lux, Doriana etc., tem como po-
lítica, na hora de selecionar novos can-
didatos, a idéia de que a formação em si
não influencia muito na opção de car-
reira dentro da empresa.

A gerente de recrutamento da Unile-
ver, Paula Giannetti, diz que, na última
seleção, a maioria das vagas não. ficou

com formados em administração, como
se poderia imaginar:

- No ano passado, entraram muito
mais engenheiros do que administrado-
res. Ao recrutarmos os trainees, busca-
mos avaliar com muita ênfase a compe-
tência, a maneira como ele vai agir aqui
dentro e as experiências que ele já teve
no mercado. Vamos mais atrás do perfil
do que da formação do candidato.

A Unilever tem 13,5 mil funcionários
no Brasil. Este ano, contratou 31 trai-
nees entre mais de 23 mil candidatos.
No entender de Paula, o curso de admi-
nistração é uma espécie de "curinga":

- É bom curso para quem quer iniciar
a carreira, mas, exceto nas áreas técni-
cas, conta pouco na hora da seleção.

Além da confusão entre profissão e

universidade, como apontou Nunes, ou-
tro anacronismo seria a idéia de que a for-
mação superior só faz sentido nos mol-
des tradicionais, provida por grandes uni-
versidades ao longo de cursos extensos,
dispendiosos e, portanto, para poucos:

- O melhor seria oferecer uma boa for-
mação generalista e deixar que o estudan-
te defina a carreira mais tarde. Ao mesmo
tempo precisamos de cursos profissiona-
lizantes, com duração de dois a três anos,
em quantidade cavalar. Muitos confun-
dem as coisas: diversificar o sistema não
significa mercantilizá-lo, mas expandi-lo
e democratizá-lo. Precisamos desespera-
damente de novas vagas e ao mesmo tem-
po garantir a qualidade dos cursos estraté-
gicos, como a medicina e a engenharia.

Nunes vê avanços no projeto de reforma
universitária que tramita no Congresso,

mas, no que tange à di-
versificação do ensino
superior, ainda os consi-
dera tímidos. Já o secre-
tário de ensino superior,
Nelson Maculan, que
concorda com a necessi-
dade de disseminar cur-
sos de formação mais ge-
nérica e outros profissio-
nalizantes, acredita que
a reforma favorece a fle-
xibilização do sistema.

As discussões quanto
aos melhores instrumen-

tos e métodos mais eficazes está aber-
ta. Mas os especialistas concordam
quanto às grandes necessidades do País
na área do ensino superior.

É preciso acelerar a ampliação do sis-
tema como um todo, inclusive por meio
da diversificação de instituições e cursos.
As políticas públicas devem também pro-
mover um maior equilíbrio quantitativo
entre as diversas áreas de formação, en-
fatizando cursos estratégicos. Ao mesmo
tempo, estabelecer e aprimorar meios de
avaliar, cobrar e incentivar a qualidade
da educação, seja ela oferecida pelas ins-
tituições públicas, seja pelas privadas.

Defendido, pelo Estado, o interesse
público, cada brasileiro terá mais asse-
gurado o direito de administrar seus ru-
mos educacionais e profissionais.

ANACRONISMO "Exigir que o aluno escolha, no fim da educação escolar,
3 profissão em que ingressará por diploma é um atraso", diz Edson Nunes
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