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Introdução

A política de expansão do ensino superior desenvolvida pelo MEC, no
período de 1996 a 2001, incentivando a expansão de vagas e cursos do setor
particular, é alvo freqüente de críticas tanto de setores ligados às IES públi-
cas quanto dos conselhos profissionais, embora a partir de argumentos dife-
rentes.

O discurso predominante nas IES públicas acusa o MEC de implementar um
"projeto neoliberal", que define o descompromisso com o financiamento da univer-
sidade pública para atender a interesses ligados ao capital, permitindo a abertura
de novos cursos de baixa qualidade.

Nos discursos dos conselhos profissionais, ainda que se possa identificar
analogias com a crítica apresentada pelas IES públicas, a ênfase se encontra na
ausência de orientação governamental, que leve em consideração a existência de
número suficiente de cursos e de formandos em determinadas áreas. Acusam a
política de expansão pela manutenção de cursos de baixa qualidade e de egressos
sem condição de inserção no mercado de trabalho.

Enfim, aliado ao discurso da defesa da qualidade do ensino, que se identifi-
ca ao discurso pela proteção do interesse geral da sociedade, encontramos nas
manifestações do setor a preocupação com o que é vantajoso à sua própria corpo-
ração.

Partimos, então, de uma análise sobre os tipos de discursos críticos, seus
argumentos e visões, elaborados pelos conselhos profissionais, em especial na-
quelas áreas consideradas mais tradicionais na estrutura do ensino superior brasi-
leiro - medicina, direito e engenharia - para revelar as estratégias pela manutenção
de seu status quo, bem como as políticas de melhoria dessas posições, no campo
das representações simbólicas quanto à sua "legitimidade" como área de saber
consolidado.
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A crítica à expansão e o argumento da defesa da sociedade e da qualidade

Uma das tarefas de um conselho ou associação profissional é estar a servi-
ço dos interesses ligados ao aumento de renda de seus membros, protegendo-os
da competição de outros setores. Assim, para controlar o número de pessoas aptas
a entrar no campo e manter a relativa escassez será necessário, em primeiro lugar,
controlar o comportamento competitivo de seus próprios membros, a fim de preser-
var os padrões e as habilidades comuns.

O conselho ou associação profissional então expressa coletivamente o inte-
resse dos membros e os canaliza politicamente, por meio de estratégias que incluem
a definição legal de suas atribuições, a busca de argumentos capazes de justificar
a estruturação de suas hierarquias ocupacionais e a regulação do exercício de seus
membros. Assim, tais conselhos apresentam, como característica, dupla preocupa-
ção: a) com a dimensão interna, que significa a capacidade do controle de seus
membros, a partir de regras formais e código de ética impondo sanções corretivas;
b) com a dimensão externa, que associa sua imagem de especialistas no contexto
das demandas econômicas, políticas e sociais.

Essa tarefa pode ser bem observada ao longo do processo de discussão das
diretrizes curriculares, no qual constatamos a inusitada aliança entre os discursos
de docentes de áreas ligadas às profissões regulamentadas, membros de IES públi-
cas e privadas, que estavam alinhados às manifestações de seus conselhos profis-
sionais, uma vez que muitas vezes esses mesmos docentes eram membros dos dois
universos.

O caráter inusitado aqui é a revelação de dissonância entre o que chamamos
"discurso das IES públicas" - que se apresentava de forma institucional defenden-
do a autonomia acadêmica frente à ingerência dos conselhos - e discurso dos
docentes dessas mesmas IES, que apresentam contradição entre suas "fidelida-
des".

Da mesma forma que os membros das comissões de especialistas viviam a
ambigüidade de pertencerem à academia, e ao mesmo tempo, representarem o MEC
diante dessa academia, os docentes dos cursos ligados às profissões regulamenta-
das encontram-se diante da tensão entre os interesses da academia e os interesses
de sua corporação.

E, aqui, a questão curricular tem abrangência que transcende o simples
rearranjo institucional de disciplinas e dos modos de oferta dos cursos. Será cruci-
al, na definição dos limites admitidos para a formação dos egressos em determina-
das áreas, o controle dos conteúdos, objetivos e duração desses cursos. Inclui-se,

aí a possibilidade de figurar nessas diretrizes curriculares, limites ligados aos pa-
drões de qualidade a serem exigidos para a oferta de tais cursos.

A questão básica presente nessa tensão entre conselhos profissionais e
academia é a divisão de tarefas existente e reforçada pela LDB, entre a formação e
o registro profissional, cujo monopólio da prática está baseado no sistema de
controle da emissão de licenças e de registro profissional pelos conselhos, que
possuem a oportunidade de limitar a entrada de novos membros nas ocupações.

Embora, durante as discussões sobre as diretrizes curriculares, vários conse-
lhos profissionais se tenham manifestado junto à SESu/MEC, pode-se destacar a
mobilização e a influência de três grandes conselhos profissionais ligados a áreas
consideradas estratégicas, por sua visibilidade social e pelas repercussões na mídia
a respeito das mudanças propostas: a engenharia, o direito e a medicina.1

Exatamente nas áreas acima citadas, de engenharia, medicina (e demais áre-
as da saúde) e direito é que se identificam mais claramente, as vinculações entre
objetivos particulares e interesses gerais da sociedade.2

Uma vez que o padrão de credenciamento das profissões no Brasil é regula-
mentado por lei que cria os conselhos e lhes define as atribuições para o registro e
a fiscalização do exercício profissional de seus membros, naquelas atividades pre-
vistas como sendo de responsabilidade de determinada profissão3, a questão das
diretrizes curriculares, com a introdução da definição do perfil dos egressos e de
uma listagem de habilidades e competências dele esperadas, criou ambiente de
polêmica para a intervenção dos conselhos, pois interpretaram tais definições como
colocando em risco as tradicionais atividades que caracterizavam as fronteiras de
suas áreas de atuação.

A possibilidade sinalizada pelo MEC para a diversidade de currículos e de
cursos teve impacto também para aprofundar os debates sobre a fragilidade pre-
sente no sistema de credenciamento pelos conselhos profissionais. Eles teriam o
poder de restringir a quantidade de profissionais, mas não poderiam controlar a
demanda social por novas formas de inserção que determinam a busca de serviços
semelhantes, oferecidos por egressos de cursos que não possuiriam as credenciais
tradicionalmente concedidas pelos conselhos.

Dessa forma, se constata como o fundamento do "credencialismo" profissi-
onal está imbricado com as instituições de educação superior, e como a tendência
de formalização da educação profissional vai além da simples busca do aumento de
seu prestígio e da restrição da oferta de profissionais. Está ligada à necessidade de
criar estrutura mais confiável e identificável ao mercado de trabalho para a previsi-
bilidade e uniformidade dos egressos daquelas IES e cursos.
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Os conselhos profissionais desenvolvem mecanismos de "acreditação" para
os conhecimentos formalmente desenvolvidos nas IES, de acordo com padrões
estabelecidos para o exercício de suas profissões, que embora sejam status autori-
zativo individual, recentemente têm se caracterizado como procedimento que inclui
a divulgação de listas oficiais de IES "aprovadas" ou reconhecidas como "de
qualidade" por tais conselhos e associações.

Esse "status autorizativo" sinaliza para o mercado de trabalho e para a
"sociedade" quais os requisitos profissionais que considera preenchidos e tam-
bém procura reorientar a oferta dos cursos de graduação, a partir desse poder de
"repressão" de seus egressos; atua como gatekeepers (Friedson, 1986) dentro do
sistema. Dessa forma, o sistema de "acreditação" também produz um quadro de
referência para as profissões que considera legítimas e para as formações a elas
associadas, podendo esboçar resistências às tentativas de mudanças ou de inova-
ções em cursos e habilitações.

O quadro de referência repercute dentro das IES e de seus cursos, exata-
mente a partir das atuações daqueles membros que desempenham o papel de do-
centes e que vão definir sua legitimidade, sob o fundamento da excelência acadêmi-
ca e sob o fundamento da experiência profissional. Dessa forma se revela o poder
de influência dos conselhos e associações profissionais, que acabam por definir a
defesa de um currículo conectado aos requisitos de credenciamento que engloba
as IES e seus professores, também eles credenciados como profissionais.4

Uma vez que as manifestações dos conselhos profissionais não gozavam
do mesmo status acadêmico das IES públicas e particulares, reconhecidas como
legitimamente envolvidas no processo das diretrizes curriculares, era preciso que o
discurso de oposição à expansão dos cursos fosse identificado às demandas ge-
rais da sociedade. Assim, uma das estratégias comuns daquelas entidades consis-
tia na explicitação de sua força, em termos quantitativos dos associados que repre-
sentavam, justificando a pertinência dos atores em posição de influenciar as políti-
cas de que dependem as profissões ligadas aos conselhos profissionais.5

As áreas com vínculo estreito entre profissão e formação acadêmica

Mais uma vez, a partir da análise das áreas de engenharia, medicina e direito,
em que a formação acadêmica e a regulamentação profissional aproximam-se, de
forma sui generis, pode-se compreender a dinâmica resultante da discussão das
diretrizes curriculares e de apresentação das divergências com as propostas elabo-
radas pelas comissões de especialistas da SESu/MEC; em especial, naquilo que
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revelam sobre a hierarquização do tratamento conferido pelo MEC aos seus conse-
lhos profissionais.

Em relação às diretrizes das engenharias, enquanto as demandas de outras
áreas também ligadas ao sistema CONFEA-CREA, como a geografia, têm sua im-
portância subestimada, constata-se, no final de 1999, o compromisso público do
ex-ministro da educação em garantir a presença de dois representantes daquele
conselho profissional, na comissão de sistematização da SESu, que elaboraria a
proposta final dos currículos de engenharia.

Se o processo de definição dos novos currículos da engenharia demonstra
a segurança resultante de uma posição "confortável", no campo reconhecido como
legítimo dos cursos superiores, academicamente e do ponto de vista da importân-
cia social, nas áreas de medicina e de direito se definem choques mais ampliados
sobre o tema das diretrizes curriculares e sua integração com as questões da expan-
são dos cursos e da regulamentação profissional.

Nas duas áreas, ao lado das atuações coordenadas entre conselhos profis-
sionais, IES e comissões de especialistas, o debate também está presente nos
editoriais e reportagens dos jornais, que de forma recorrente associam a suposta
baixa qualidade dos cursos a um "descuido" do MEC nos processos de avaliação.
Isso resultaria em prejuízos para a sociedade, uma vez que tais cursos teriam impac-
to imediato na sociedade. A perspectiva da mídia agrupa-se com a opinião dos
conselhos profissionais do direito e da medicina, que criticam sistematicamente a
política do MEC, de abertura de novas faculdades sem considerar o critério da
"necessidade social" nem os pareceres contrários da OAB e do CNS - Conselho
Nacional de Saúde.6

Os pressupostos que fundamentam a posição dos representantes das áreas
profissionais da medicina admitem que as questões ligadas à formação de recursos
humanos, em saúde, devem contar com a participação de profissionais da área e
que os processos de abertura de novas faculdades deve ser orientado por critérios
técnicos, com poder de decisão centrado no Conselho Nacional de Saúde. No
diagnóstico das entidades da área7, a elaboração de um parecer meramente "opina-
tivo" pelo CNS teria favorecido a "proliferação indiscriminada de faculdades na
área de saúde", com ensino de baixa qualidade.

Já em 1997, antes do início do processo de discussão das diretrizes curricu-
lares, a área de medicina estava mobilizada pelas ações de avaliação de seus cur-
sos, buscando impor um processo mais legítimo de avaliação, opondo-se à implan-
tação do provão pelo MEC8. A divulgação do resultado insatisfatório dessa avali-
ação reaviva o debate sobre a questão da abertura de novos cursos de medicina

Revista Múltipla, Brasília, 10(20): 83 - 101, junho - 2006 87



autorizados pelo MEC8. Desse ponto de vista, pode-se constatar como a inserção
da área de medicina no debate sobre as diretrizes curriculares, na SESu, deu-se de
forma previamente articulada entre as entidades da área, cujos membros também
faziam parte da comissão de especialistas do MEC. Ao contrário das demais áreas
da saúde, a medicina ainda contava com a opinião generalizada nos jornais que
reagia à política de criação de novos cursos na área.

Em 2001, no momento da definição final das diretrizes curriculares da área de
saúde, verifica-se que, embora tenha havido ampla mobilização dessas entidades,
na audiência pública do CNE, ainda se registram diversos artigos nos jornais criti-
cando a expansão e a baixa qualidade dos cursos de medicina.

Referidos artigos9 destacam as manifestações do presidente da AMB criti-
cando o elevado número de escolas de medicina no país (que seria mais de 100), "o
que pode representar um risco, pois o aumento desordenado do número de escolas
médicas pode levar à perda de qualidade da formação e à piora das condições de
trabalho dos profissionais"10. A critica da AMB não se limita à política do MEC,
mas à própria legislação que permite aos estados e municípios criarem de forma
autônoma novas faculdades de medicina11 .

Ao lado das manifestações da AMB, se verifica a presença constante da
presidente da ABEM e do CINAEM12, que também presidia a comissão de especi-
alistas de medicina da SESu; ela retoma a questão da dificuldade de avaliação das
escolas criadas por fundações, nos estados e municípios, que não estavam subme-
tidas aos processos de avaliação periódica para assegurar o nível de ensino. Ao
mesmo tempo, critica a concentração de profissionais nas regiões sul e sudeste:
"...a expansão é orientada mais por interesses comerciais do que pelas necessida-
des reais de cada região", de acordo com o ponto de vista das demais entidades
que defendiam o critério da "demanda social".

Em agosto de 2000, o resultado da avaliação das condições de oferta dos
cursos de medicina, feita pela SESu/MEC, revela a reprovação de 25% dos cursos
avaliados, o que permitiu o reforço dos argumentos pela restrição à abertura de
novos cursos e a necessidade de implementar mudanças curriculares. A pressão
exercida pelas entidades da área médica13 fez com que o ex-ministro anunciasse a
suspensão, por seis meses, de novos vestibulares de medicina em três IES14, que
haviam tido mau desempenho tanto no provão quanto na avaliação das condições
de oferta, ao mesmo tempo em que encaminhou o pedido de fechamento desses
cursos ao CNE15.

As tentativas do MEC, em destacar o rigor com que tratava a avaliação dos
cursos de medicina incluía a definição de critério mais exigente que o das demais
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áreas avaliadas: a renovação para os cursos de medicina considerou apenas os
resultados obtidos no provão do ano anterior e da avaliação das condições de
oferta; para os demais cursos, o MEC considerava a nota em três edições do
provão, dando mais tempo às instituições para melhorarem16.

Um editorial do "Estado de S. Paulo,"n em maio de 2001, volta a referenciar
a pesquisa da AMB e do CFM constatando que o número de médicos crescia em
proporção duas vezes maior que a população, além da excessiva concentração
desses profissionais nos grandes centros. O editorial coloca-se ao lado das dife-
rentes entidades que têm alertado para o "risco da proliferação desordenada de
escolas médicas" e apoia a campanha do CREMESP "Novos cursos de medicina
fazem mal à saúde".

Finalmente, o jornal denuncia a inexistência de vagas suficientes para as
residências médicas, o baixo desempenho dos formandos em medicina no provão
(cuja média foi 4,9 em 2000) e a pressão política sobre os conselhos de educação
dos estados e municípios18.

Diante desse quadro, compreende-se a oportunidade criada pelo processo
de discussão das diretrizes curriculares, permitindo nesse caso, a proposta de
demandas ampliadas pela área de medicina. Valia-se da sua capacidade de projeção
na mídia e de sensibilização das opiniões e, para tal fim, apresentava proposta de
diretrizes curriculares à SESu e ao CNE que conjugasse as expectativas CINAEM
em formar "médico generalista."

A ofensiva do CFM continua ainda em dezembro de 2001, quando volta a
criticar a abertura de cursos de medicina; utilizando argumentos baseados nos
resultados do provão, revelando que a maioria dos novos médicos apresentava
nível insuficiente19 para exercer a profissão. A análise feita pelo corregedor do
Conselho Federal de Medicina associava as preocupações com a má formação e a
importância social da profissão médica20, defendendo a criação de exame prévio
para o médico entrar no mercado, nos moldes do exame da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB); ao mesmo tempo, defendia o fechamento automático dos cursos
que apresentaram sucessivos resultados ruins nas avaliações do MEC.

Ao lado do processo ocorrido no debate das diretrizes curriculares da medi-
cina, uma dinâmica análoga ocorre com referência aos cursos de direito, a partir
também da questão das mudanças curriculares, cuja discussão vai coincidir com
clímax das pressões contra o MEC e o CNE e a política de expansão de cursos
superiores.

Em relação à política de expansão de cursos do MEC, a posição da OAB é
frontalmente contrária à abertura de novos cursos de direito, sob o argumento da
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baixa qualidade dos cursos existentes e da incapacidade do MEC em garantir a
oferta de cursos de melhor qualidade. A argumentação da OAB contra a abertura de
novos cursos de direito encontra eco nas atitudes análogas dos conselhos das
áreas de saúde; em especial, contra a aprovação de novos cursos de medicina,
alegando tanto a baixa qualidade dos cursos quanto o critério da "demanda social"
para que fossem criados novos cursos, uma vez que a atual quantidade de profis-
sionais nessas áreas já seria suficiente para as necessidades da sociedade brasilei-

ra.2
No início do processo de discussão das diretrizes curriculares, em 1998, a

Comissão de Ensino Jurídico da OAB se manifesta22 pela manutenção da Portaria
1886/94, que estipulava o currículo mínimo dos cursos de direito, sob a justificativa
de que a mesma havia sido discutida e aprovada após " ampla reflexão" que atende-
ria aos anseios da área. Segundo o texto oficial, "as desconfianças recíprocas
entre acadêmicos e profissionais foram superadas, prevalecendo o entendimento

sincero em favor das reformas necessárias." 23

O debate sobre as modificações curriculares dos cursos de direito somente
seria iniciado de forma efetiva em 2000, devido às pressões da OAB sobre os
membros da comissão de especialistas da gestão 1998-2000, revelando o grau de
organicidade existente na área. A manifestação explícita para a manutenção das
regras já existentes, em relação aos cursos de direito, enfrentou ainda uma decisão
extemporânea do CNE, em solicitar ao MEC a simples revogação da Portaria 18867
94, mesmo antes do encerramento dos debates sobre as diretrizes curriculares

proposto pelo Edital 4/97.
Desde o início de 1999, a OAB manifestava-se publicamente nos jornais

acusando o MEC pela formação inadequada na área de direito, explicitando os
impactos dessa baixa qualidade na sociedade: "O arcabouço legal da Nação fica
prejudicado pela falta de profissionais de qualidade técnica mínima." 24

A OAB, nesse mesmo ano de 1999, apresentou pela primeira vez a proposta
de ampliação no tempo de formação dos cursos de direito, com a criação de um
"curso superior de formação de operadores em direito", proposto pela seção OAB-
SP,25 como resposta ao elevado índice de reprovação nos exames de ordem (mais de

70%, em São Paulo, em 1999).
Assim, o discurso da OAB, de "defesa dos interesses da sociedade", ga-

nhava o status de "luta pela qualidade na formação" contra a "mercantilização" do
ensino. 26

A SESu responde a essas críticas reafirmando o controle do governo sobre
os processos de criação de cursos nas universidades, por meio de avaliações
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públicas preparadas por especialistas da área, que integravam o exame nacional de
cursos (provão), realizado desde 1996, e a avaliação das condições de oferta dos
cursos, além do fato de que a OAB teria participação no processo.

Assim, a SESu insistia no discurso que defendia sua política de expan-
são e seus processos de avaliação. Não cedeu ao conceito da "demanda
social" desejada pela OAB, a partir da justificativa de que havia necessidade
de expansão do sistema de educação superior no Brasil, para atender à de-
manda de egressos do ensino médio: "Se há demanda social e pessoas inte-
ressadas em abrir faculdades com padrões mínimos de qualidade, o MEC
não vai cercear." 21

De toda forma, tal postura não resultou na impossibilidade do diálogo
nem causou ruptura entre o MEC e a OAB, embora o tom das críticas se elevas-
se. Um exemplo desse movimento de revisão de posições foi a decisão da OAB,
em novembro de 1999, de criar o "Selo OAB Recomenda,"28 que teria o objetivo
de sinalizar para a sociedade quais as IES e cursos jurídicos considerados "de
qualidade" pela OAB. Tal iniciativa definia uma aproximação com as políticas
da SESu/MEC, uma vez que, ao lado dos resultados obtidos pelos alunos no
exame da OAB, seriam também considerados os resultados do provão e das
inspeções periódicas feitas pela OAB e pelo Ministério da Educação para pon-
tuar as IES.

Segundo o então presidente da Comissão de Ensino Jurídico da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), estaria sendo analisada também a proposta da vincu-
lação do provão à primeira fase do exame de ingresso na OAB: " O provão é muito
semelhante à primeira fase do exame de ordem. O casamento entre os dois daria
maior credibilidade ao provão." 29

Outro exemplo da dinâmica dessas alianças foi o resultado dos trabalhos do
grupo ad hoc, em maio de 2000, para elaborar a proposta de diretrizes curriculares
em substituição da Portaria 1.886/94, que contava com representantes da OAB,
uma vez que apenas reeditou os termos centrais daquela regulamentação ao voca-
bulário e ao formato das diretrizes curriculares. A preocupação mantida no texto da
proposta elaborada dizia respeito à duração dos cursos de Direito30 e a manutenção
da monografia, além da definição de conteúdos caracterizadores da área. Dessa
forma esperava-se ter um documento representativo do pensamento das IES e da
OAB, legitimado pelas discussões ocorridas na área.

Ocorre que a preocupação da OAB com as diretrizes curriculares apenas
encobria desejo mais amplo de poder controlar, de fato, os processos de avali-
ação e de autorização dos cursos de direito. Daí, o interesse em integrar de
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forma definitiva e oficial a comissão de especialistas responsável pela defini-
ção dos padrões de qualidade desses cursos. Um aspecto a ser destacado na
atuação da OAB é a coincidência da agenda de suas ações, em relação à agen-
da de divulgação dos resultados às políticas de avaliação do MEC. Assim, em
outubro de 2000, a OAB retoma seus argumentos contra a abertura de novos
cursos de Direito, no momento da publicação dos resultados do provão daque-
le ano, comparando o baixo desempenho das IES ao fracasso dos formandos no
exame de ordem.

Tais resultados negativos permitiram que a OAB divulgasse a proposta de
uma "moratória" dos cursos de direito no País, pedindo a suspensão de novas
autorizações pelo MEC durante cinco anos. Ao lado dos argumentos do baixo
desempenho nas avaliações, a OAB aliava a falta de qualidade dos cursos à inexis-
tência de quantidade de docentes qualificados para atuar nas IES. Segundo o
então presidente da OAB, tratava-se de: "estelionato educacional sob a bênção
do Ministério da Educação, que estimula a ampliação do número de faculdades
no País sem condições de fiscalizá-las." 31

Embora a pressão exercida pelos discursos da OAB sobre as políticas da
SESu/MEC não tenha logrado a vitória do critério da" demanda social", determinou
mudança no tom do discurso do MEC que, diante dos fracos resultados dos cursos
avaliados, passa a reconhecer a necessidade de tornar mais rigorosas as avalia-
ções de reconhecimento e a avaliação dos cursos de direito.

A força e a repercussão dos discursos da OAB podem ser identificadas pela
repetição de seus argumentos nas reportagens e editoriais32 publicados entre ou-
tubro de 2000 e janeiro de 2001, concordando com a idéia de que a perda da quali-
dade dos cursos seria devida à "excessiva multiplicação" de vagas. Ao mesmo
tempo se enfatizava a responsabilidade do MEC no quadro que se delineava, que
seria incapaz de ter instrumentos ágeis para definir o fechamento dos cursos de
baixa qualidade.33

Os argumentos presentes nos textos referidos retomavam também a discus-
são sobre as características do setor particular do ensino superior, cujos interesses
aparecem como privilegiados pelas políticas do MEC, e em oposição ao "desinte-
resse" da OAB pela qualidade dos egressos exigida pela sociedade. A crítica ao
MEC associa o repúdio à política de expansão dos cursos - pelo menos nas áreas
de direito e medicina - ao mesmo tempo em que denuncia a ineficácia dos processos
de avaliação existentes.

Em janeiro de 2001, a OAB divulga publicamente o "ranking" das IES 34

cujos cursos receberam o selo "OAB Recomenda", afirmando que se tratava de

iniciativa para incentivar a melhoria dos cursos de direito no País. Nesse momento,
que coincide com o início da discussão das diretrizes curriculares pelo CNE e com
a reaproximação da OAB com a SESu/MEC, evidenciada pela presença constante
de seus representantes35 em comissões ad hoc do MEC constata-se o tom menos
agressivo nos discursos da OAB, para a qual a divulgação do selo "não significa
uma campanha contra a abertura de novas faculdades, pois a luta é contra o mau
ensino." 36

De toda forma, as críticas ao MEC continuam sendo a tônica principal dos
discursos da OAB, que aproveita a repercussão da divulgação dos resultados das
suas avaliações para acusar o MEC de desrespeitar pareceres da OAB,37 bem como
cobrar mais rigor, tanto para autorizar novos cursos como para fechar cursos mal
avaliados.

A idéia da suspensão das autorizações de novos cursos de direito é forta-
lecida pelo pronunciamento, ainda em janeiro de 2001, do presidente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), ministro Paulo Costa Leite, que defende a adoção de
uma "quarentena" para reprimir a "abertura desenfreada" de faculdades e a "in-
dústria de canudos de cursos que não têm qualquer interesse com a qualidade
de ensino." 38

Todos esses discursos reafirmam a identificação entre a defesa da área com
a defesa dos interesses gerais da sociedade, em que a OAB apresenta-se como
representante e intérprete de suas demandas, contra as tentativas de "políticas
eleitoreiras" do governo ou dos "interesses capitalistas" das IES. 39

Confirmando a homologia entre as manifestações públicas da OAB e a di-
vulgação dos resultados das avaliações do MEC, somente em novembro de 2001,
com os dados do provão desse ano, juntamente com a repetição das altas taxas de
reprovação no exame de ordem, encontram-se reportagens e editoriais retomando
as críticas à expansão dos cursos de direito. Uma vez que nesse momento o CNE já
havia analisado algumas propostas de diretrizes curriculares, propondo alterações
nos textos elaborados pelas comissões de especialistas da SESu/MEC, havia o
temor de que o mesmo processo ocorresse com a proposta das diretrizes curricula-
res do direito.

De maneira análoga ao ocorrido em novembro de 2000, encontramos um
editorial de O Estado de S.Paulo40 criticando novamente as conseqüências da "pro-
liferação" dos cursos de direito de baixa qualidade e a expansão do ensino superior
particular. O discurso busca ser enunciado, a partir dos interesses dos alunos, que
teriam o direito de ser informados sobre a real situação das IES em que estudam,
cuja responsabilidade de supervisão cabe ao MEC.
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Porém, ao mesmo tempo em que acusam a política de expansão de cursos
e o suposto "descontrole" do MEC, acena-se com um elogio aos processos de
avaliação existentes, em especial ao provão, sinalizando que a questão não esta-
ria na supressão das ações empreendidas pelo MEC até o momento, mas na
consideração dos "aperfeiçoamentos" que a OAB teria como contribuição para

elas.41

A partir do reforço dos argumentos contra os baixos resultados dos cursos
de direito no provão,42 a OAB volta a pedir ao MEC, em dezembro de 2001, a
suspensão das autorizações para novos cursos de direito pelo período mínimo de
um ano, sem se referir, no momento, à "moratória" de cinco anos; insistiu, porém, na
necessidade de uma "pausa" para corrigir as falhas identificadas e a suposta situ-

ação de "descontrole".

Conclusão: as possibilidades de superação das tensões

A análise da atuação dos conselhos profissionais no debate sobre as polí-
ticas de educação superior do MEC permite afirmar, por um lado, a legitimidade da
atuação de defesa da regulamentação da atuação profissional de seus associados;
por outro lado, revela tendência e desejo de influir nos assuntos acadêmicos das

IES.
Essa dinâmica permite constatar a existência de um campo de estrutura

complexa, envolvendo atores que pareciam estar "ocultos", mas que "emergem"
com força, no momento em que vislumbram brechas para fazer predominar suas

posições.
No atual processo de massificação do acesso ao ensino superior e de emer-

gência de novos espaços de atuação profissional, considerar o diploma universitá-
rio como "passaporte" que garante uma "reserva de mercado", em determinadas
áreas, pode significar obstáculo ao desenvolvimento de um País: reforça discursos
contrários à expansão da oferta de cursos superiores e cristaliza as formações
tradicionais, ao inibir a criação de áreas de formação mais interdisciplinares e ino-

vadoras.
A superação das dificuldades de relacionamento entre estas duas dimen-

sões - acadêmica e profissional - exige atuação mais integrada de órgãos governa-
mentais como o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho, mediando as
tensões existentes entre as instituições de ensino superior e os conselhos profis-
sionais; seja pela atualização da regulamentação, seja pela ampliação do debate
para além das fronteiras dos interesses paroquiais de cada área específica.
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Notas

1 Consideramos aqui a medicina como caso paradigmático para observar o comportamento dos
conselhos das demais áreas de saúde, pois assim como em outros países, a maioria das profissões
regulamentadas está conectada de um modo ou de outro à prestação de serviços de saúde.

2 Ao apresentar a primeira versão de sua proposta de diretrizes curriculares para os cursos de
engenharia, arquitetura e ciências agrárias, o presidente do sistema CONFEA-CREA identifica
três preocupações que teriam norteado seus trabalhos: "A primeira, de contribuir para a adequa-
ção das diretrizes curriculares à realidade brasileira e aos verdadeiros interesses nacionais. A
segunda, de assegurar uma formação profissional técnica e científica que seja referência de
qualidade, competitividade e de conseqüente valorização profissional. A terceira, de oportunizar
às presentes e futuras gerações os meios necessários para que cada vez mais possam fazer do
exercício profissional um instrumento de participação social, em favor da melhoria de vida e do
avanço da cidadania na sociedade brasileira." (CONFEA, 1998).

3 "As profissões precisam exercer certo controle sobre as políticas de emprego das organizações,
assegurando que haverá a obrigatoriedade de empregar apenas seus membros em certos cargos
particulares. Tal controle é realizado por um sistema de credenciamento institucional, que é
muito mais importante que o sistema de licenciamento ocupacional, em seu sentido legal mais
estrito ". Freidson, Eliot. Professional powers. Chicago, London: University of Chicago, 1986,
p. 71.

4 "A aprovação de um programa educacional implica não a mera aprovação dos tópicos aborda-
dos em um curso de estudo e treinamento - o currículo - mas também a capacidade de instrutores
ensinarem aqueles tópicos de maneira competente." Freidson, Eliot. Professional powers. Chi-
cago, London: University of Chicago, 1986, p. 77.

«I5 Conforme os seguintes depoimentos: "Vale lembrar que, no Sistema CONFEA-CREA, que
engloba o Conselho Federal e os Conselhos Regionais, têm assento representantes de todas
instituições de ensino de engenharia do País, bem como das associações de classe das diferentes
modalidades de engenheiros que exercem a profissão. O CONFEA-CREA encaminha a proposta
do GT de ensino de engenharia para as diretrizes curriculares, interessado na formulação de
proposta de diretrizes que possam ser compatíveis com a legislação que rege o exercício da
profissão de engenheiro" (15 de julho de 1998); "O CREA-SP congrega 74 IES e 120 cursos em
SP; congrega ainda 250.000 profissionais, e é o maior conselho profissional da América Latina.
Em março de 1997, iniciou-se a parceria entre SESu e CREA para discutir as diretrizes curricu-
lares, cuja proposta foi depois legitimada num encontro nacional em Brasília, em março de 1998
(com representantes de 15 estados) e o texto final aprovado em junho de 98." (Ofício CREA-
SP, 17 de julho de 1998); "A FAEAB, que congrega 27 associações estaduais e setenta e oito mil
engenheiros agronômicos, pede mais tempo para as discussões das diretrizes curriculares de
Agronomia e defende a participação de seus representantes nas discussões das comissões de
especialistas (...) defendendo currículo pleno que leve à formação de um profissional capacitado
e responsável" (FAEAB - ofício 98/99 n. 506/VS de 8 de junho de 1998); "O CONDEEF -
Conselho Nacional dos Dirigentes das Escolas de Educação Física - que congrega 150 escolas de
graduação em Ed. Física, está preocupado na clara distinção entre o bacharel e o licenciado, a
duração mínima de 4 anos e 3.000 horas e deseja participar das discussões junto à comissão de
especialistas." (Ofício de 25 de junho de 1998); "A ABESS, que congrega os 73 cursos de
graduação e os 8 de pós-graduação, oferece ajustes à proposta de diretrizes curriculares da
COESP, dentro de um consenso incomum nos contatos entre MEC e conselhos. As sugestões
foram acatadas e não destoavam dos princípios do Edital 4/97." (Ofício da ABESS, 1998).
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6 Segundo a legislação vigente, exige-se que sejam ouvidos a OAB e o CNS no caso de abertura de
novos cursos nas áreas de direito, medicina, odontologia e psicologia, embora sejam pareceres
apenas consultivos. No caso do CNS, é a Comissão Técnica de Atuação Profissional na Área da
Saúde (CT-APAS), criada pela Portaria número 1.181 de 22 de julho de 1991, e constituída por
11 membros representantes de todas as profissões da área da saúde, que era responsável por
elaborar o parecer sobre a conveniência de abertura de novos cursos.

7 Em 1990, foi criada a Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico-
CINAEM - a partir das seguintes entidades: Academia Nacional de Medicina (ANM), Associação
Brasileira de Educação Médica (ABEM), Associação Médica Brasileira (AMB), Associação Na-
cional dos Médicos Residentes (ANMR), Conselho Federal de Medicina (CEM), Conselho de
Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), Direção Executiva Nacional dos Estudantes de
Medicina (DENEM), Federação Nacional dos Médicos (FENAM), Sindicato Nacional dos Do-
centes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN), Conselho Regional de Medicina do
Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ) e o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
(CREMESP). Seus princípios são a qualidade do ensino médico e o aperfeiçoamento do sistema
de saúde para a melhoria da formação profissional.

8 "Se havia alguma dúvida quanto à importância e oportunidade de uma rigorosa avaliação do
nível de qualidade do ensino ministrado em nossas universidades públicas e privadas, este impres-
sionante documento vem corroborá-la com uma nota alarmante. Os testes de avaliação minis-
trados mostram que a maioria dos profissionais que terão em suas mãos as vidas dos brasileiros
simplesmente não estão habilitados para exercer sua profissão no momento em que são diplo-
mados. Além de obterem "especializações" em prazos curtos demais, não se atualizam depois que
deixam as escolas, não acompanham a evolução da medicina, e nem sequer a dos próprios
remédios e da tecnologia hospitalar. Sua formação ética e humanística também é deficiente e a
pesquisa mostra que não estão preparados sequer para compreender as possíveis causas sociais,
psicológicas e até mesmo trabalhistas das doenças de seus pacientes." Jornal da Tarde, 15/7/97.

9 Escolas e mais escolas de medicina. O Estado de S. Paulo, 15/4/2001. O país das escolas
médicas. Antônio Celso Nunes Nassif. Jornal do Brasil, 30/4/2001. Cursos só recebem 'atesta-
do' quando formam primeira turma. O Estado de S. Paulo, 15/4/2001; País está virando fábrica
de diploma de medicina. Gazeta do Povo do Paraná, 20/4/2001.

10 Escolas e mais escolas de medicina. O Estado de S. Paulo, 15/4/2001.

11 Nesta época, o governador do Paraná, Jaime Lerner, acabava de autorizar a criação de um
curso de medicina, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, que seria a 7a. escola de medicina
naquele Estado.

12 Profa. Regina Stella, ex-reitora da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP.

13 A abertura de número excessivo de cursos de medicina, sem a qualidade mínima necessária, pode
ser um dos fatores que está levando diversas instituições a viver o risco de fechar suas portas. "O
Ministério da Educação está autorizando novos cursos sem infraestrutura para a parte prática,
que é muito cara", diz o secretário do Conselho Federal de Medicina (CFM), Luiz Salvador. "É
correto avaliar a qualidade, mas seria necessário mais rigor no momento de autorizar o curso."
(Nove escolas de medicina podem ser fechadas por má qualidade. O Estado de S. Paulo, 21/l2/
2000).

14 Na medicina, o processo começou pelos 19 cursos que tiraram D ou E no provão. Assim como
pediu o fechamento de três faculdades (Universidade do Oeste Paulista, Universidade Católica de
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Pelotas-RS e Centro de Ensino Superior de Valença -RJ), o MEC propôs ao CNE que renovasse
o reconhecimento de cinco cursos pelo período de apenas um ano - os prazos normalmente
variam de três a cinco. Essas faculdades tiraram D ou E no provão e tiveram conceito insufici-
ente na avaliação das condições de oferta.

15 O CNE tinha a atribuição de avaliar o pedido de fechamento encaminhado pelo MEC, e
poderia conferir prazo para que as IES corrigissem as falhas. Havia muita expectativa sobre o
MEC e o CNE para que os resultados das avaliações tivessem caráter "exemplar" junto às IES,
uma vez que até então nenhum curso havia sido realmente fechado pelo MEC. Havia ainda,
nesse momento, um conjunto de 14 cursos de administração e direito sob risco de fechamento,
em análise no CNE.

16 A crítica ao que se considerava como incapacidade do MEC, em relação à garantia da qualidade
dos cursos de medicina "está expressa na seguinte opinião publicada pela Folha de S.Paulo,
comparando a situação dos cursos de direito e de medicina": O caso do direito nem chega a ser o
mais grave. A própria existência do exame de ordem funciona como uma barreira, impedindo que
parte das pessoas sem preparo exerça a profissão. A questão fica mais séria na medicina, em que
a simples conclusão do curso já habilita a sair prescrevendo drogas e cortando pessoas. Mais do
que garantir os direitos do aluno que ingressa num curso autorizado pelo Ministério da Educação,
trata-se aqui de zelar para que o brasileiro que procure advogado ou médico encontre um advo-
gado ou um médico, e não um charlatão". (Tráfico de diplomas. Folha de S. Paulo, Editorial,
01/11/2000).

17 Médicos demais. Editorial. O Estado de S. Paulo, 1/5/2001.

18 "O espírito corporativo dos médicos e uma disputa de poder com o MEC e o CNE não só
tem impedido o fechamento das más escolas de Medicina como tem permitido a expansão
desordenada das escolas médicas." (Médicos demais. Editorial. O Estado de S. Paulo, 1/5/
2001). 3

19 Pelo resultado do exame de 2000, 66,5% dos 83 cursos de medicina avaliados tiveram concei-
tos C, D e E. Apenas 13,3% obtiveram nota máxima e 20,5%, nota B. A média das notas dos
formandos ficou abaixo de 5, numa escala de O a 10.

0 "A nota C é muito preocupante, pois os médicos lidam com a vida humana" (Conselho pode
criar exame prévio para médicos. O Estado de S. Paulo, 15/12/2001).

21 Em 1997, segundo a Secretaria de Educação Superior do MEC, funcionavam no País 298
cursos de direito. Nesse mesmo ano, foram submetidos à OAB 538 pedidos de criação de cursos,
dos quais a entidade aprovou apenas 8. Em 1998, das mais de 100 solicitações, só 13 foram
aprovadas pela entidade. Segundo a OAB, entre 1995 e 1999, a entidade teria avalizado a
abertura de apenas 43 cursos de direito, enquanto o MEC permitiu a criação de 133 novas
faculdades.

22 Ofício 070/98 - CEJ, de 12 de maio de 1998.

23 Ofício OAB n. 070/98 - CEJ, de 12 de maio de 1998.

24 OAB quer maior rigor em cursos de direito. O Estado de S. Paulo, 2/2/1999.

25 Neste ano, o presidente da seção paulista da OAB era Rubens Approbato Machado, que se
tornaria o presidente da OAB federal, em 2001.
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26 "Os cursos jurídicos estão defasados e os juristas mais conceituados, apresentados como
professores-titulares, são, na prática, substituídos por auxiliares despreparados (...) A multiplica-
ção de cursos de direito mais parece um processo de franchising." (OAB quer ampliar formação
em direito. O Estado de S. Paulo, 29/9/1999).

27 OAB quer moratória para cursos de Direito. O Estado de 5. Paulo, 27/10/2000.

28 Esta iniciativa, que tinha também o objetivo de publicar de ranking das IES de melhor
qualidade na área de direito, foi decidida no mesmo momento em que o MEC divulga os resulta-
dos de suas avaliações, em que foram identificadas 101 IES com cursos de baixa qualidade, entre
os quais 53 da área de direito.

29 Depoimento de Adilson Gurgel de Castro, reunião ABMES, set/2000.

30 Em fevereiro de 2001, a.OAB propõe aumento de 2 anos na duração dos cursos de graduação
em direito para melhorar sua qualidade.

31 OAB quer moratória para cursos de direito. O Estado de S. Paulo, 27/10/2000.

32 OAB quer moratória para cursos de direito. O Estado de São Paulo, 27-10-00; Diplomas
Vazios. Editorial. O Estado de São Paulo, 28-10-00; OAB divulga ranking das faculdades
paulistas. O Estado de São Paulo, 28-10-00; Tráfico de diplomas. Editorial. Folha de São
Paulo, 01-11-00; Advogados sem qualidade. Editorial. O Estado de São Paulo, 22-11-00; OAB
divulga hoje a lista das 52 melhores. O Estado de São Paulo, 29-01-01; Apenas 52 faculdades de
direito terão selo da OAB. Jornal do Commercio, 20-01-01; Presidente da OAB está decepcio-
nado com cursos de direito. Portal Terra.com, 30-01-01; STJ defende quarentena para melhorar
cursos de direito. Portal Terra.com, 30-01-01; Novos cursos de direito e a OAB. Revista da
OAB. Goiás, ano XV, n° 45, Jan/mar 2001. Editorial; OAB aprova 52 faculdades, a maioria
pública. O Estado de São Paulo, 30-01-01; Direito de proliferar. Folha de São Paulo, 31-01-
01. Editorial (este editorial utiliza os mesmos termos do Editorial Trafico de Diplomas", de 01-
11-00).

33 "A má qualidade do ensino superior não é 'privilégio' dos cursos de direito. Mais da metade dos
jovens médicos recém-formados também tiraram menos de 5,0 no último provão. A situação é
ainda pior nos demais cursos avaliados pelo provão. Invariavelmente, as melhores avaliações
coletivas desses exames ocorrem em universidades públicas. A expansão meramente quantitativa
do sistema de ensino brasileiro gerou um impasse: a escola - produto dessa expansão - diploma,
mas não educa. Tanto no ensino básico, como na faculdade." Diplomas vazios.O Estado de S.
Paulo, Editorial, 28/10/2000.
Sintoma da 'revolução' ultraliberal na educação superior, vai aumentando o número de diplo-
mados semi-analfabetos. O grau de deterioração pode ser percebido nos resultados do exame da
Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (...) Proliferam cursos de direito que, obedecen-
do aos ditames de um mercado selvagem e mal regulamentado, são eficientes para cobrar as
mensalidades, mas poupam tostões quando se trata de ministrar um bom ensino. Se os alunos
recebessem mínima instrução jurídica, perceberiam que estão sendo lesados em seus direitos de
consumidores. É assustadora a renitente passividade do Ministério da Educação na hora de
disciplinar essas arapucas de 3° grau. Tráfico de diplomas. Folha de S. Paulo, Editorial, 01/11/
2000.

34 A OAB analisou 243 cursos, dos quais foram selecionados 52, considerando ainda o desem-
penho das 176 faculdades avaliadas no Exame Nacional de Cursos, o provão e os critérios
referentes à qualidade das bibliotecas das faculdades, à existência de centros de pesquisa e de
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núcleos de práticas forenses, aos laboratórios de informática jurídica e às instalações físicas
das IES.

35 O caso mais relevante da participação da OAB em uma comissão do MEC foi o da avaliação
do curso de direito da Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas do Rio de Janeiro, quando o
Ministro Paulo Renato inicia um embate com o CNE pelo fechamento desse curso, em fevereiro
de 2001.

36 OAB divulga hoje a lista das 52 melhores. O Estado de S. Paulo, 29/01/2001.

37 Entre 1998 e 2000, o MEC aceitou 48 dos 267 pedidos de criação de cursos, dos quais 16 com
parecer contrário da OAB.

38 STJ defende quarentena para melhorar cursos de direito. Portal Terra.com, 30/01/
2001.

39 Os "empresários da educação" criticam a ordem porque esta buscaria reserva de mercado de
trabalho. O Governo desatende os pareceres porque os financiamentos eleitorais motivam os
políticos a essa omissão analítica. Os futuros acadêmicos compram a ilusão e pagam a conta. As
famílias passam a conviver com um sonho nem sempre realizado. É preciso levar em conta a
estratégia nacional de desenvolvimento. Nossa responsabilidade para com o amanhã não pode
ser esquecida, pois a banalização do curso de direito pode ter influência desastrosa nessa ciência
que administra a arte da convivência: o seu descrédito. E um mundo sem o direito beira à
canibalização (sic). Presidente da OAB Goiás, Novos cursos de direito e a OAB. Revista da OAB.
Goiás. Editorial. Ano XV - N° 45, Jan/mar 2001.

40 A reprovação de bacharéis. O Estado de S. Paulo, Editorial, 14/11/2001.

41 Bom seria se, denfíb da idéia do "provão", em boa hora instituído pelo Ministério da Educação,
tivessem eles a oportunidade de ser alertados das deficiências das instituições de ensino que
freqüentam e nas quais depositam todo o seu futuro profissional. Pois, certamente, é doloroso o
jovem descobrir que boa parte de seu esforço, quando não sacrifício, foi desperdiçada, graças a
inescrupulosos empresários de ensino que não se preocuparam em prestar um bom serviço pelo
pagamento recebido - com certeza não pequeno. É preciso, então, além da seleção rigorosa dos
que podem - e dos que não podem - exercer a advocacia, tentar melhorar, substancialmente, o
nível de qualidade de todos os cursos de direito em funcionamento no País. Talvez com exames
periódicos, do tipo "provão" em que a entidade de classe pudesse fornecer uma espécie de "selo
de qualidade" mínima e, no caso dos que não tenham sequer condições de recuperação, a denún-
cia, encaminhada ao órgão competente do Ministério de Educação, para as devidas sanções -
inclusive, se for o caso, fechamento. A reprovação de bacharéis. O Estado de S. Paulo, Editorial,
14/11/2001.

42 "Com o vexame de boa parte dos cursos de direito no Exame Nacional de Cursos (provão), a
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pediu ao Ministério da Educação (MEC) que suspenda a
concessão de autorização para novas faculdades na área durante, pelo menos, um ano. De 183
cursos avaliados, 33,5% receberam notas D ou E, os piores conceitos. Menos de 28% tiveram
notas acima do nível médio. O resultado do provão, segundo a OAB, só confirma o índice de
reprovação no exame de permissão para o exercício da profissão. No último exame, a OAB
reprovou 55,9% dos candidatos; o índice chegou a 71,8% em São Paulo. "É preciso uma
reavaliação do quadro atual, que enseje a adoção de critérios mais rigorosos para a criação de
novas faculdades", disse o presidente da OAB, Rubens Approbato". OAB pede ao MEC que
suspenda novos cursos de direito no País. O Estado de S. Paulo, 14/12/2001.
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Abstract

This article analyzes the points of view of the professional advice concerning the
politics of expansion of high education in Brazil, identifying the arguments of
critical to the official politics of the Ministry of the Education. Analysing official
docuements and of articles in periodicals it is possible to reveal strategies of main-
tenance of position, status and legitimacies in the field of the professional regula-
tion, and the desire to control the courses, justifying such control as the defense of
the quality of the education.
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