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Falta valorizar
os professores
Pesquisadora em ensino superior diz que as
instituições brasileiras ainda não sabem fazer com
que o corpo docente "Vista a camisa" da instituição

Juliana Holanda

Um grupo temático internacio-
nal, no Brasil sob o apoio da
Fapesp, iniciou em 2007 o
levantamento sobre a reali-

dade dos professores de ensino superior
em 17 países. Em agosto último, um
banco de dados com as informações apu-
radas estava em fase de finalização e, por
enquanto, ficará disponível apenas para
os grupos encarregados pela pesquisa.
Posteriormente, porém, os microdados
coletados vão resultar em uma coleção
de livros, com previsão de lançamento
no final do ano que vem. A pesquisadora

do Núcleo de Pesquisa sobre Políticas
Públicas (NUPPs) da Universidade de
São Paulo, Elizabeth Balbachevsky,
coordenou os trabalhos no Brasil. Nesta
entrevista à revista Ensino Superior,
ela fala sobre as dificuldades comuns
enfrentadas por todos os países a partir
da massificação da graduação.

Ensino Superior - Quais foram as con-
clusões do levantamento para o Brasil?

Em primeiro lugar, aqui existe uma
diferenciação muito grande das insti-
tuições de ensino superior, tanto públi-

cas como privadas. No setor público
existem, claramente, dois tipos de
instituições: uma grande universidade
de pesquisa, que se caracteriza por
uma forte concentração da atividade
docente na pós-graduação, com até
50% dos seus estudantes matricula-
dos em mestrados e doutorados. Pela

 última contagem elas eram cerca de
14 instituições que, no conjunto, re-
presentam mais de 80% da matrícula
do doutorado brasileiro.

Ensino Superior - Essa concentra-
ção deformação de doutores em poucas
universidades é positiva?

É um resultado muito positivo. Em
todos os países mais importantes do
mundo a associação da pós-graduação
com esses ambientes de pesquisa for-
temente institucionalizados, com uma
grande tradição, resulta em um pro-
cesso muito positivo porque significa
a formação de um professor que não só
tem um título, mas que teve uma vivên-
cia dentro de um ambiente de pesquisa
estruturado, institucionalizado etc. Não
é interessante para o Brasil que essa
formação superior de doutorado, que
é a formação mais alta e mais cara em
qualquer lugar do mundo, seja pulveri-
zada em todas as instituições e mesmo
em todas as universidades. Dentro
desse ponto de vista, eu discordo da
pressão que o MEC faz para que todas
as universidades tenham doutorado,
porque nem todas as universidades,
mesmo as públicas, reúnem essas
condições a que me referi. Criar um
doutorado em uma instituição que não
tem grupos de pesquisa consolidados
significa fatalmente criar um doutorado
de baixa qualidade.



Ensino Superior - A sua crítica se
refere também à exigência de 50% de
mestres e doutores?

Não. A exigência de ter mestres e
doutores é perfeitamente cabível para a
realidade do ensino superior brasileiro.
Nós já temos uma formação de massa
crítica suficiente de mestres e douto-
res para, pelo menos nas regiões Sul,
Sudeste, e um pouco do Centro-Oeste,
ter um corpo docente qualificado. Não
se consegue dar uma boa formação de
ensino superior com um corpo docente
que não tenha experiência acadêmica.

Ensino Superior - Uma das críticas
é que essa exigência não é garantia de
qualidade do ensino.

Realmente não é uma garantia, mas
toda formação não é uma garantia de
qualidade, e sim um pré-requisito de
qualidade. Não é preciso ter o corpo do-
cente inteiro formado por mestres, mas

é necessário em algumas disciplinas ter
mestres, principalmente nas que tenham
uma interface científica ou acadêmica
mais forte. É obvio que para uma institui-
ção muito pequena numa região isolada
essa exigência é descabida, aí cabe ao
MEC ter um pouquinho de bom senso
nas exigências que faz.

Ensino Superior - E qual a defini-
ção para o segundo grupo de institui-
ções públicas?

São outras instituições não universi-
tárias públicas com o perfil fortemente
concentrado na atividade de graduação,
com uma atividade de pós-graduação
muito pequena, ainda incipiente, que está
em geral concentrada no mercado.

Ensino Superior - Essa caracterís-
tica guarda relação com a expansão
da rede pública ou isso ainda não foi
detectado pelo levantamento?

Tem a ver com a história pregressa
do ensino superior. Quando a pós-gra-
duação passou a ser incentivada sempre
foi acompanhada de um conjunto de
exigências muito estritas com relação à
formação do corpo docente, a qualidade
etc. Apenas algumas universidades no
Brasil conseguem reunir as competên-
cias necessárias para ser bem sucedidas
na pós-graduação. Isso tanto no setor
público quanto privado.

Ensino Superior - E no setor privado,
qual a divisão detectada pela pesquisa?

Também teve um processo de diver-
sificação. Tem um conjunto bastante
claro de instituições que deliberadamen-
te estão apostando em atender a uma
demanda de classe média, média alta,
com um perfil de corpo docente majo-
ritariamente com doutorado, mesmo nas
áreas profissionais. E existe um outro
conjunto de instituições que claramente
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competem na base do valor da mensa-
lidade, que estão confinadas ao que eu
chamo de um mercado de commodities,
em que o ensino está confinado em uma
commodity igual para todo mundo.
Essas instituições não conseguem apre-
sentar uma diferenciação na qualidade
do ensino e tentam disputar na base de
quem oferece um curso mais barato.

Ensino Superior - Esse desenho das
instituições privadas brasileiras está
muito distante do dos outros países?

É que nos outros países o setor privado
é muito pequeno. Esse setor de commo-
dities, na verdade, cumpre um papel, que
nos Estados Unidos é cumprido pelo
community college, na Argentina pelas
instituições públicas. Todos os países en-
frentam ou estão enfrentando esse dilema.
Países como a China estão enfrentando

muito forte. Então, em todos esses países
existe, formalmente ou informalmente,
uma certa divisão de trabalho dentro das
instituições de ensino superior.

Ensino Superior - Mas não necessa-
riamente isso tem a ver com qualidade.

Inevitavelmente tem a ver com qua-
lidade porque o estudante desse ensino
massificado não tem nem disponibilidade
nem vontade para estudar. Acredito ser
uma resposta inteligente a essa realidade
é, nessa oferta massificada, desenvolver
outras características que o ensino mais
elitizado não tem. Ou seja, uma interface
maior com o mercado de trabalho, uma
formação mais prática, com maior conteú-
do de conhecimento útil. Nesse segmento
de ensino massificado do setor privado
brasileiro houve um desenvolvimento
altamente interessante, que aponta para o

isso de forma mais autoritária, dizendo
quais instituições são de pesquisa, quais
são de ensino. Na maior parte dos países
europeus existe essa divisão entre um
conjunto menor de universidades públicas
e um número grande de instituições não
universitárias. Elas fazem essa parte que
o setor privado faz no Brasil, que é rece-
ber o aluno que vem com deficiências de
formação, que está procurando no ensino
superior uma qualificação profissional,
que precisa de um tipo de educação mais
sensível às deficiências e às próprias limi-
tações que ele tem. Esse é o problema que
o processo de massificação coloca para
todos os países. O grosso dos estudantes
que entra para o ensino superior não teve
uma boa formação secundária e tem uma
expectativa diferente daquele com ambi-
ção acadêmica. Esse tipo de estudante é
sempre mal-atendido em uma instituição
que tem uma característica de pesquisa

desenvolvimento de uma série de cursos
com uma clara interface com o mercado.
As pessoas vão demandar cada vez mais
esse tipo de curso e depois vão precisar
voltar para se especializar, estudar outra
coisa... Essa lógica é uma realidade que
vai se tornar cada vez mais presente no
ensino superior no Brasil, como já é pre-
sente em outros países.

Ensino Superior - É a chamada
formação continuada.

Que as pessoas aqui confundem com
especialização. A idéia da formação
continuada é fazer um curso de um
mês. Para isso, a grande universidade
de pesquisa não tem o perfil adequado.
Agora, a instituição mais voltada para
a graduação, com um perfil de profes-
sor mais conectado com o mercado de
trabalho etc. tem todo o perfil para ser
bem-sucedida nesse mercado.

Ensino Superior - Qual o perfil
do professor brasileiro detectado pe-
lo levantamento?

Depende dessas características das
instituições. Na grande universidade
de pesquisa, 90% trabalham em uma
única instituição, têm contrato de tem-
po integral, uma carga didática baixa,
forte inserção na pós-graduação. O
professor da pública regional é um gru-
po mais heterogêneo, mas de maneira
geral tem um perfil mais professor do
que pesquisador. No setor privado, as
instituições particulares de elite são
muito competentes em aproveitar as
competências de seus professores. Elas
conseguem criar uma sinergia entre o
corpo docente e a instituição, de forma
que o empreendedorismo do professor
se some ao empreendedorismo da insti-
tuição dando uma certa dinâmica, uma
vida dentro da instituição. O professor,
dentro do ambiente de commodity, la-
mentavelmente também é tratado como
uma commodity, como uma peça subs-
tituível. Essas instituições podem até
ser empreendedoras do ponto de vista
de aproveitar oportunidades, mas não
conseguem usar o empreendedorismo
para os seus professores. Isso é uma
dinâmica que empobrece o ambiente
dessas instituições.

Ensino Superior - Ou seja, a qua-
lidade do ensino depende realmente
do professor.

Depende muito do professor e depen-
de do tipo de relação. Não é só ouvir o
professor para ele votar para reitor, isso
é bobagem. É ele sentir que a atividade
dele é valorizada. Isso é algo que, de
maneira geral, as instituições de ensino
superior no Brasil não sabem fazer. Por-
que essa valorização não é criar carreira,
burocracia, é criar uma situação em que
o professor, ou pelo menos uma parte
importante dos professores, "vista a
camisa" da instituição. Isso não é fácil.
Vestir a camisa é fundamental para ter
um ensino de qualidade. Essa é uma
diferença importante. •
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