
Quando mudar vale a pena 
 
Acompanhar a onda de reestruturações curriculares ou manter a matriz de um curso? O 
segredo é encontrar o equilíbrio entre a novidade e a qualidade do ensino. 
 
Concorrência, redução de custos, adaptação ao novo perfil dos alunos e das profissões. São 
muitos os motivos que têm levado as instituições de ensino superior a reestruturar seus cursos 
com mais freqüência nos últimos anos. O que antes era feito apenas por exigências 
legislativas, mudar a matriz curricular atualmente é uma necessidade para garantir a 
qualidade da educação e a sobrevivência das instituições. 
 
Para quem ainda não aderiu à "moda" da reestruturação curricular, resta a pergunta: as 
mudanças são realmente necessárias? E, em caso positivo, como escolher a forma certa e 
evitar erros? 
 
Os consultores educacionais são unânimes em dizer que a atualização constante é quase uma 
obrigação. "Atualmente, ou muda ou morre", diz, taxativo, o diretor presidente da CM 
Consultoria, Carlos Monteiro. "Não adianta fazer adequação curricular hoje e pensar que daqui 
a cinco anos fará de novo, ela pode ter de mudar em seis meses", completa. O presidente da 
Hoper Consultoria, Ryon Braga, concorda. "Se o aluno encontrar uma instituição de ensino 
superior que apresente algum curso em que a matriz curricular não é alterada há mais de 
cinco anos, ele deve fugir dela. Com certeza ela parou no tempo". 
 
Mas, se a grade ou matriz curricular é um elemento em constante transformação, como 
escolher a forma de implementar as mudanças e ainda manter a qualidade? Para Ryon Braga, 
a receita é simples. "A forma correta é a que faz o aprendizado ser melhor do que era antes e, 
a errada, a que muda para reduzir custos e sacrifica a qualidade. É possível reduzir custos e 
até aumentar a qualidade", acredita. 
 
Na opinião de Roberto Lobo, ex-reitor da USP e consultor educacional, a primeira pergunta que 
se deve fazer antes de qualquer reestruturação é que tipo de profissional a instituição quer 
formar. Como o tempo de duração de um curso é muito curto, é preciso optar. "A escolha é 
por uma formação generalista forte ou algo mais específico? Quer preparar o aluno para uma 
pós-graduação ou para o ingresso imediato no mercado? Quer priorizar a teoria ou a prática?", 
enumera.  
 
Uma dica dada por Lobo é contratar especialistas que não trabalhem na instituição para avaliar 
os cursos e os alunos e verificar se o profissional que está sendo formado tem, de fato, o perfil 
a que o curso se propõe. "Os professores da própria escola só avaliam o conteúdo que deram. 
O olhar externo é importante para analisar se o que o aluno aprendeu é o que se pretendia 
passar a ele em sua formação. Esse olhar externo pode suscitar as mudanças mais eficazes na 
reestruturação curricular", afirma.  
 
E, na hora da mudança, não pode haver descuido com a qualidade. "Hoje em dia, a qualidade 
nem é mais usada como diferencial. São tantas as escolas com conceito A que o aluno nem 
sabe mais diferenciar uma da outra. Fazer propaganda em cima disso é algo sem resultado. 
Cumprir as exigências de qualidade feitas pelo Ministério da Educação é mera obrigação", diz o 
consultor Carlos Monteiro. 
 
Lobo aponta uma alteração que tem sido muito utilizada pelas instituições e que deve ser feita 
com cuidado para não comprometer o ensino. "Algumas juntam turmas de cursos diversos, 
que têm em comum uma determinada disciplina, para unificar a estrutura e reduzir custos. 
Isso é válido e pode ser produtivo, desde que não seja feito de qualquer maneira. Não se pode 
é fundir turmas aleatoriamente só para baixar as despesas", diz.  
 
Ryon Braga também dá dicas para as instituições que querem reduzir custos sem 
comprometer o ensino. "Uma medida que tem sido recorrente é diminuir as férias e aumentar 
o número de semanas letivas. Se o curso passa de 16 para 20 semanas, terá menos horas de 
aula por semana. Por que fazer isso? É que durante as férias, o professor recebe da mesma 



forma. Com mais tempo de curso, é preciso fazer menos contratações. O aluno recebe a 
mesma carga horária e usa mais o professor. Nada mais justo na atual crise. Ninguém mais 
tem férias de três meses como ocorria antes", explica. 
 
Isso porque a necessidade de redução de custos está entre as principais causas do aumento no 
número de reformulações ocorridas nos cursos superiores nos últimos anos. "A tendência nas 
escolas de ensino superior, hoje, é de sofrer pressões pelo aumento da taxa de ociosidade, da 
taxa de inadimplência e pela redução da relação candidato/vaga. Quando esses indicadores 
são negativos para determinada escola, significa que o sinal de alerta está ligado. O modelo 
que a escola ofereceu até agora está vencido. É uma indicação para mudar", acredita 
Monteiro.  
 
Mas, para ele, não adianta mudar pensando o novo modelo como repetição do anterior de 
forma apenas melhorada. "Não dá para fazer melhoramento contínuo quando a exigência é de 
mudança radical. A lei prevê uma série de inovações que têm de estar impregnadas no 
currículo. E a maneira de se colocar tudo isso no currículo deve ser inovadora, não se pode 
aproveitar a inovação para fazer dela rotina", explica o consultor. 
 
Como uma outra causa do boom de reestruturações curriculares é a necessidade de atender ao 
novo perfil dos alunos, que na maioria trabalha durante o dia, estuda à noite e ainda vem da 
"geração net", criada na frente do computador, também é preciso oferecer recursos 
tecnológicos. "Reestruturar é algo mais amplo do que simplesmente mudar a matriz curricular. 
É preciso mudar também a forma de se organizar a matriz. Hoje se pode ter aulas a distância, 
por exemplo, o que pede uma nova formatação dos cursos. Não dá para manter, nestas 
disciplinas, o padrão usado nas presenciais", diz. Ryon Braga concorda. "O aluno é usuário 
freqüente das tecnologias de informação. E isso deve estar na grade dos cursos oferecidos 
pelas instituições ou elas estarão de fora do movimento de modernização. O aluno cobra esta 
agilidade", diz o consultor.  
 
Mudar por quê?  
 
- Acompanhar a evolução do conhecimento na área. O perfil das profissões está em constante 
mutação. 
 
- Adequar-se à dinâmica das novas metodologias de ensino/aprendizagem. 
 
- Adaptar-se às tecnologias da informação e comunicação. O aluno padrão, atualmente, é 
aquele da "geração net". A própria legislação educacional já prevê que os cursos presenciais 
podem oferecer 20% de sua carga horária com disciplinas cursadas a distância. 
 
- Moldar-se ao perfil dos alunos que precisam de maior aproveitamento do tempo devido a 
compromissos profissionais. A primeira grande onda de mudança foi exatamente uma 
adaptação ao aluno do período noturno, que não tem o dia inteiro para estudar, como ocorria 
antes. 
 
- Ajustar-se às necessidades financeiras. As instituições estão sempre em busca de 
alternativas que melhorem a qualidade do curso e reduzam seus custos. São obrigadas a 
encontrar formas de fazer cada vez mais por menos, já que há maior pressão competitiva e os 
valores de mensalidade foram reduzidos. 
 
- Fugir da 'comoditização'. As instituições buscam criar cursos diferenciais, que se destaquem 
dos oferecidos pela concorrência. Tentam criar algo que responda a uma questão estratégica 
simples: o que o meu curso oferece que a concorrência não é capaz de dar ao aluno? 
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