
Apesar de alguns lampejos de cursos
superiores antes de 1808 - estudos de
Filosofia em seminários jesuíticos e
Engenharia para soldados do exérci-
to -, apenas com a chegada ao Brasil
de D. João, então príncipe regente, foi
criada a primeira faculdade. Nesses
200 anos de história, a educação supe-
rior desenvolveu-se lentamente. Até
os anos 1960, praticamente apenas os
jovens da elite conseguiam alcançar a
universidade. Com o número peque-
no de faculdades e cursos, a qualidade
do ensino sobressaía. A partir da dé-
cada de 1970, com uma nova parcela
da população atendida pela educação
básica, o contingente de alunos para a
educação superior cresceu. Sem con-

dições de acolher essa população, as
universidades públicas recorreram a
vestibulares superconcorridos, sele-
cionando os alunos mais bem prepa-
rados, a maioria dos quais desfrutava
de melhores condições econômicas
para estudar. Para acolher os exceden-
tes, ocorreu nos anos 1990 um boom
de faculdades e universidades particu-
lares que viria suprir, de certa forma,
a nova e crescente demanda - impul-
sionada, entre outras razões, pelas exi-
gências mais rigorosas que passaram a
dominar o mercado de trabalho.
Com a maior oferta de vagas, a quali-
dade não se manteve e, pior, vem cain-
do vertiginosamente com o passar dos
anos. Para Paulo Nathanael Pereira de

Souza, presidente do Conselho Ad-
ministrativo do CIEE e ex-presidente
do Conselho Federal de Educação,
a universidade está muito defasada
em relação aos currículos e às didá-
ticas. "É preciso oferecer um tipo de
educação que combine a teoria com a
prática", enfatiza. Segundo o professor,
isso acontece porque prevalece, ainda
hoje no país, a tradição do modelo de
educação européia do início do século
passado, que dá ênfase ao ensino en-
ciclopédico, com excesso de informa-
ções, muitas das quais desnecessárias
em um ambiente de inclusão digital e
abundância de disponibilidade de da-
dos. "É inútil aprender algo sem saber
exatamente para que serve", diz. Para
exemplificar, Paulo Nathanael cita as
aulas sobre o teorema de Pitágoras:
"Os alunos até conseguem fazer os
cálculos, mas nunca sabem qual será a
aplicação prática daquilo." Ele acredita



que a origem do problema está no fato
de a educação brasileira ter começado
de maneira equivocada em 1808, pois
nasceu de forma invertida. "A estrutu-
ra foi criada de cima para baixo. Ou
seja, primeiro preocupou-se com o
curso superior, sem um programa de
educação básica definido."

Sempre sob pressão do mercado. Até
a chegada da Família Real no Brasil,
em 1808, a fundação de faculdades
na América Portuguesa era proibida
por decreto da Coroa portuguesa. Se
nas colônias espanholas havia univer-
sidades desde o século 16, no Brasil
os filhos das elites tinham de obter o
diploma na Europa. Quando o prín-
cipe regente chegou ao Rio de Janei-
ro, cedeu à necessidade da criação
de institutos superiores, já que, com
o bloqueio continental determinado
por Napoleão Bonaparte, ficou im-
possível para os brasileiros viajarem à
Europa em busca do aperfeiçoamento
dos estudos. O primeiro curso foi o
de Medicina, instalado em Salvador,
principalmente devido às condições
precárias de higiene e saúde da cidade.

Professores não faltavam, pois muitos
médicos acompanharam a comitiva
real para cuidar da rainha D. Maria,
que sofria de problemas neurológicos.
Foi esse o cenário que marcou os pri-
mórdios da educação superior no país,
já nascendo torta por falta de qualquer
tipo de planejamento ou sistemati-
zação. A educação básica oficial, por
exemplo, inexistia no início do século
19. Os jesuítas que chegaram à colônia
logo após o descobrimento fundaram
escolas com o propósito principal de
catequizar os índios, ministrando um
ensino recreativo, que visava mais ao
preparo para o batismo e à conversão
ao catolicismo. Quando os jesuítas fo-
ram expulsos pelo marquês de Pom-
bal, extinguiram-se as escolas. Em seu
lugar, decidiu-se instituir as chamadas
classes reais, espécie de escola pública
com o dinheiro da Coroa. No entanto,
a idéia não foi para frente, pois falta-
vam professores.
O descaso com a educação - uma de-
ficiência que se tornaria tradicional,
persistindo até hoje - condenava gran-
de parte dos jovens ao analfabetismo,
puro e simples. Uma das raras exceções

eram os filhos dos grandes fazendeiros,
educados dentro de casa, muitas vezes
por padres, que transmitiam conheci-
mento de linguagem, latim, matemáti-
ca, arte e religião. Naquela época, só os
homens eram educados.

Qualificação, drama antigo. Após a
independência, de novo a realidade,
mais do que o reconhecimento da
importância do ensino para o desen-
volvimento do país, impulsionou um
novo salto. Como o nascente Império
precisava de advogados para ajudar a
institucionalizar o país, D. Pedro I criou
as faculdades de Direito de Olinda/PE
e São Paulo/SP. O modelo vingou até a
primeira metade do século 19, quan-
do começaram a surgir os primeiros
sinais de urbanização e industrializa-
ção nas cidades. "O aumento das exi-
gências, somado ao desenvolvimento
econômico, foi um dos fatores funda-
mentais para a criação da escola pú-
blica popular", conta Paulo Nathanael.
Com a libertação dos escravos e o ad-
vento da República, nova pressão da
realidade, já na virada para o século
20, provocou a explosão da demanda



por mão-de-obra preparada e o pre-
caríssimo nível educacional levou o
governo federal a buscar trabalhado-
res livres na Europa, principalmente
portugueses, italianos, espanhóis e
alemães. A partir da década de 1930,
lotaram-se as escolas de ensino pri-
mário, já insuficientes para atender
toda a população infantil. Na década
seguinte, o contingente passou para o
curso ginasial (atual segundo ciclo do
ensino fundamental) e nos anos 50 e
60, no colegial ou científico (atual en-
sino médio). No início da década de
60, o drama dos excedentes - jovens
que não conseguiam vencer a barreira
do vestibular para o reduzido número

de vagas na rede do ensino superior,
então constituída basicamente pelas
poucas universidades públicas e algu-
mas confessionais.
A partir dos anos 80, Brasília come-
çou a construir a grande rede de ins-
tituições federais por todo o país para
atender à nova demanda: os filhos da
classe média. A partir dos anos 90,
surge o boom de universidades par-
ticulares, para tentar absorver esse
contingente que não tem condições de
competir por uma vaga na faculdade
pública. Os núme-
ros desse cresci-
mento são espan-
tosos. Segundo o

Censo da Educação Superior de 2006,
de 1997 a 2006 as matrículas no en-
sino superior subiram 140%. As ins-
tituições superiores aumentaram em
152% no mesmo período. Esse cres-
cimento do número de estudantes no
ensino superior teve um forte reflexo
na qualidade do ensino.

Desestabilização da qualidade. Para
Pedro Salomão José Kassab, presiden-
te do Conselho Estadual de Educação
de São Paulo, a falta de planejamento



ao longo do processo de universaliza-
ção do nível básico gratuito causou o
trágico sucateamento que marca hoje
a educação brasileira. "Quando ape-
nas a elite tinha acesso à educação
básica, a qualidade era muito melhor",
lembra. "Hoje, as escolas públicas não
conseguem sequer preparar os alunos
para a universidade."
A massificação e a heterogeneidade
econômico-social dos alunos que in-
vadiram as salas de aula, sem que a pe-
dagogia conseguisse atualizar e diver-
sificar seus procedimentos, levaram
ao fracasso, revelado por péssimos
indicadores e avaliações nacionais e
internacionais. No Programa Interna-
cional de Avaliação de Alunos (Pisa),
realizado pela Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Econômi-

co (OCDE) em 2006, os estudantes
brasileiros - 9.265 participantes com
idade em torno de 15 anos - deram
vexame na avaliação de conhecimen-
to de Matemática e Ciências. Entre 57
países participantes, o Brasil ficou em
52.a posição na área de ciências e 54.a

em matemática.
Os resultados do Exame Nacional de
Desempenho (Enade) para as institui-
ções de cursos superiores não são mais
animadores. De acordo com o Minis-
tério da Educação (MEC), com dados
baseados no Enade, um em cada cinco
cursos de Medicina precisa melhorar
urgentemente a qualidade. No último
exame, em 2007, pelo menos 30 cursos
tiveram notas l ou 2 numa escala até 5.
Os resultados dos últimos anos do exa-
me da Ordem dos Advogados do Bra-

sil (OAB) também não
deixam dúvidas sobre as
precárias condições de
ensino das faculdades de
Direito. Na opinião do
sociólogo José Pastore,
"há certo conluio entre
alunos e professores em
favor do mau ensino". Se-
gundo ele, os estudantes
estão interessados no di-
ploma e poucos querem
estudar. "Já os professo-
res, apenas pretendem se
manter empregados."

Sem pesquisa ou investimento. A
falta de ensino superior de qualidade
provoca uma crise de mão-de-obra es-
pecializada no país. Apesar do desem-
prego recorde que atinge atualmente a
faixa etária dos 18 aos 24 anos - taxa
de 16,7%, segundo dados do Institu-
to de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) -, há sobra de vagas para algu-
mas carreiras por falta de candidatos
qualificados, como Engenharia, Con-
tabilidade e Tecnologia de Informa-
ção (TI). Pastore acredita que um dos
entraves seja a falta de interesse das
universidades e faculdades no inves-
timento em pesquisa. "Isso é grave.
A universidade não pode dispensar
a inoculação nos alunos do vírus da
curiosidade."
Em levantamento feito pelo Conselho
Nacional da Educação (CNE), das 177
universidades, 56% não chegam a ter
um curso de doutorado e três de mes-
trado, quantidade considerada mínima
pelo Conselho. Nas instituições parti-
culares, a situação é ainda pior: 70%
não possuem cursos de pós-graduação.
Dos 1.146 programas de doutorado re-
gistrados na Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes), somente 118 são de faculda-
des privadas. Apesar de a maioria dos
cursos ser das 53 universidades fede-
rais, em 15 delas não há a quantidade
mínima de mestrados e doutorados.



Para o vice-reitor da Universidade
Bandeirante de São Paulo (Uniban),
Milton Linhares, reconduzido recen-
temente à Câmara de Educação Supe-
rior do CNE, há mais de duas décadas
que a demanda pelo ensino superior
vinha dando sinais de que iria cres-
cer, mas nada foi feito pelas várias
administrações federais e estaduais.
"Se durante esse tempo somarmos
os investimentos públicos visando
ao aumento de vagas na rede de uni-
versidades gratuitas, teremos um re-
sultado pífio, muito aquém das reais
necessidades de um país continental
como o nosso", ressalta. Segundo ele, o
governo federal transferiu a responsa-
bilidade da expansão do sistema para
a iniciativa privada, o que colaborou
para o cenário atual.

Ilhas de excelência. No ranking das
200 melhores universidades do mundo,

de 2007, a Universidade de São Paulo
(USP), reconhecida como a melhor do
Brasil, aparece em 175a posição, duas
à frente da segunda brasileira citada,
a Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp). Só para comparar, Estados
Unidos e Grã-Bretanha juntos têm 84
instituições no levantamento. Apesar
disso, o resultado alcançado pela USP
e pela Unicamp ainda merece come-
moração, já que, em 2006, nenhuma
escola de ensino superior do Brasil
constava no ranking.
Para Pedro Kassab, a USP, a Unicamp
e a Universidade Estadual Paulista
(Unesp) formam ilhas de excelência e,
não por coincidência, estão localiza-
das em São Paulo, estado de reconhe-
cida expressão cultural e de elevada
qualidade de recursos humanos. Ele
credita esse resultado a uma política
de financiamentos de recursos dife-
renciada das demais universidades do
país, já que as três são mantidas pelo
governo paulista. A dotação fixa de

aprovada pela Assembléia Legislativa,
assegura melhores condições de pla-
nejamento do que as encontradas nas
federais. "Não sofrem asfixiamento
por falta de recursos", pondera.
Essa excelência gerou multiplicadores
na área de tecnologia, como o res-
peitado Instituto de Pesquisas Tec-
nológicas (IPT), nascido na Escola
Politécnica da USP. O IPT tem exten-
so currículo de contribuição para o
Brasil, como nas assistências técnicas
às hidrelétricas de Sobradinho e Itai-
pu, na construção de estradas como a
Rodovia dos Imigrantes (que liga São
Paulo à Baixada Santista), além do de-
senvolvimento de pesquisas em muitas
áreas, como engenharia civil, metalur-
gia, madeiras, mecânica e eletricidade
industrial, engenharia naval e oceâni-
ca, entre outras.

A vez dos cursos de tecnologia. A
valorização dos cursos tecnológicos,
voltados para a formação aplicada e

de curta duração, é cita-
da por especialistas em



educação como uma das formas de se
melhorar a inserção dos jovens no en-
sino superior, já que o Brasil precisa
com urgência de mão-de-obra espe-
cializada graduada. No entanto, apesar
da explosão das faculdades privadas,
apenas 8% da população tem superior
completo, contra 14% da Argentina,
13% do Chile e a média de 26% dos
países pesquisados pela OCDE. Além
das dificuldades que as classes C e D
têm de chegar ao ensino superior, ou-
tro grave problema derruba ainda mais
esse índice: a evasão de universitários.
Nos últimos seis anos, a porcentagem
de desistência permaneceu na casa
dos 20%, ou 811.720 alunos desisten-
tes, segundo o último Censo do Inep,
em 2006. O motivo mais comum para
a evasão é a falta de condições para o
pagamento das mensalidades.
Essa foi a justificativa para a desistência
da estudante Cláudia Silva dos Santos,
que cursava o 3° ano de Odontologia
no Centro Universitário de Santo An-
dré (Unia). Com uma mensalidade de
680 reais, a jovem teve de adiar o sonho
do diploma. "Não tive como continuar,
mas tenho fé e pretendo voltar um dia",
diz Cláudia, que sempre sonhou em
atuar na área de saúde.



Financiamento e estágio. Para ame-
nizar esse problema, uma das saídas
foi a criação de um sistema de finan-
ciamento estudantil para faculdades
privadas, que atende a 10% dos alu-
nos matriculados no ensino privado,
ou seja, 310 mil estudantes, segundo o
MEC. O Programa Universidade para
Todos (ProUni), criado em 2004, ofe-
rece bolsas de estudo em instituições
de educação superior privadas, em
cursos de graduação e seqüenciais,
para estudantes sem diploma anterior.
A bolsa pode ser integral - concedida
a estudantes que obtiveram nota supe-
rior a 45 pontos no Enade, pertençam
a famílias com renda até 622 reais (1,5
salário mínimo) - ou parcial, que cobre
50% dos custos, com exigência de ren-
da mensal até 1.245 reais (três salários
mínimos). Existe ainda a modalidade
complementar, que abrange calouros
das faculdades contempladas, que se
enquadrem no perfil do ProUni.
Estudante do terceiro ano de Jorna-
lismo na Uniban, Guilherme Teixei-
ra Lopes, 22 anos, assume que se não
fosse pelo ProUni não conseguiria
cursar a faculdade. "O difícil não é
entrar na faculdade, mas pagá-la to-
dos os meses", diz. Guilherme traba-

lhava de balconista em um shopping,
quando foi orientado por um amigo
a prestar o Enem. Ao ver o resulta-
do, surpreendeu-se; acertara 73% das
questões, uma boa média. Por causa
disso, não se sente inferiorizado por
estar no ProUni. "Quem participa do
programa até alcança notas melhores,
pois existe o compromisso de 75% de
aproveitamento." Para quem não atin-
giu os pontos suficientes no Enem, o
Programa de Financiamento Estudan-
til (Fies) pode ser uma opção. Pelo
projeto, o estudante recebe financia-
mento da Caixa Econômica Federal

(CEP) para custear
a faculdade parti-
cular. Criado em
1999, para substi-
tuir o Programa de
Crédito Educativo,
já beneficiou mais
de 500 mil estudan-
tes, com aplicação
de recursos da or-
dem de 4,6 bilhões
de reais.
Recentemente o
MEC assinou con-
vênio com a CEF
para oferta de es-
tágio nas unidades
administrativas do

banco aos bolsistas do ProUni. Os jo-
vens que quiserem se candidatar a uma
vaga podem se cadastrar no site do
CIEE (www.ciee.org.br), que interme-
deia o processo.
De acordo com pesquisa realizada pelo
CIEE, 24% dos jovens têm medo de in-
gressar na faculdade exatamente por
não conseguir pagar o curso. Geradora
de renda para o estudante, a bolsa-au-
xílio proveniente de estágio é uma das
formas encontradas pelos jovens para
custear os estudos. Segundo a pesquisa,
a maioria dos estagiários utiliza o valor
da bolsa-auxílio para pagar a faculda-
de. Com 44 anos de atuação, o CIEE já
viabilizou a capacitação de 7 milhões
de jovens para o mercado de trabalho.
Só em 2007, foram pagos mais de 2 mi-
lhões de bolsas-auxílio.

Tendência de crescimento. Outro
fator que vem aumentando gradati-
vamente a inserção de alunos no en-
sino superior é a educação a distância
(EaD), modalidade que foi regulamen-
tada em 1996, pelo governo Fernando
Henrique Cardoso. Nos últimos anos,
a expansão da oferta de cursos de EaD
abriu um novo flanco na democrati-
zação do ensino superior. Entre 2003
e 2006, o novo formato teve um cres-
cimento de 315% no número de ma-



trículas e permanece num patamar de
aumento em torno de 80%. Para os
especialistas na área, a tendência de
crescimento é exponencial e deve se
manter nos próximos anos. De acor-
do com Frederic Litto, presidente da
Associação Brasileira de Ensino a Dis-
tância (Abed), 25 milhões de estudan-
tes utilizam a EaD no mundo. "Quem
pensa que essa modalidade é para os
alunos preguiçosos está enganado. Só
se dá bem quem é organizado e esfor-
çado", diz. Os resultados do Enade já
provaram isso. Das 13 áreas avaliadas,
os estudantes a distância obtiveram
melhores resultados em sete delas.

Soluções para manter a qualidade
Para garantir a qualidade dos profissio-
nais, a Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB) criou, no final da década de
1960, o exame da ordem para o exer-
cício da carreira de Direito. Em São
Paulo, no exame realizado em janeiro
do ano passado, 85,8 % dos candidatos
foram reprovados. Em julho de 2007, o
índice caiu para 69%. Para Ivete Senise,
ex-presidente da Comissão do Exame
da Ordem da OAB-SP e conselheira do
CIEE, o exame foi necessário porque "a
maioria se forma sem o nível de conhe-
cimento necessário para desenvolver o
trabalho de advocacia", revela.
Antes dos anos 60, os alunos faziam
dois anos de estágio obrigatório, o que
capacitava o jovem para uma inserção
no mercado. Quando foram abertos
os cursos noturnos, os estudantes não
tinham mais a obrigação de fazer está-
gio e a qualidade começou a cair. As-
sim nasceu o exame, com o intuito de
assegurar a presença no mercado de
bons profissionais. "O mau advogado
causa grandes prejuízos para a socie-
dade", diz a conselheira do CIEE.
A Associação Brasileira de Medicina

(AMB) e o Conselho Federal de Medici-
na (CFM) também já ensaiam a criação
de um exame nos moldes da OAB para
validar a qualidade dos futuros médicos.
Em uma prova realizada pelo Conse-
lho Regional de Medicina de São Paulo
(Cremesp), no ano passado, apenas 44%
dos formandos foram aprovados. Por
enquanto, o exame é voluntário e a re-
provação não impede o exercício da pro-
fissão, mas seus resultados comprovam
que a qualidade do ensino de Medicina
é deficiente até mesmo no estado mais
rico do país. Ricardo Brentani, diretor
presidente do Hospital AC Camargo, é
uma das vozes favoráveis à obrigatorie-
dade do exame. "O diploma de médico
não é um bem de consumo, mas uma
ferramenta de política de saúde. Não
basta querer ser médico, é preciso mos-
trar competência e vocação."
Um dos grandes fatores da queda na
qualidade do ensino de Medicina, se-
gundo Brentani, é o aumento desor-
denado de faculdades - mais um sinal
de que a falta de planejamento e a per-
sistência do descaso com a educação
são pragas que continuam bem vivas
no país. Para quem teme que a saú-
de do brasileiro seja prejudicada com
medidas drásticas e rigorosas na fis-
calização das escolas, ele lembra que a
Organização Mundial da Saúde (OMS)
recomenda um médico para cada mil
habitantes. "Num país como o Brasil,
precisaríamos de 180 mil médicos. Hoje
são 320 mil", enfatiza. "Pode fechar me-
tade dos cursos de Medicina que não

problemas." Seria interessante
que a mesma comparação fosse levada
em conta na autorização para abertura
de outros tipos de cursos superiores...
Quem sabe, assim, alunos brasileiros
deixariam de fingir que aprendem e as
escolas, de fingir que ensinam. 
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