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A má qualidade
do ensino superior
Frequentemente aparecem na imprensa brasileira notí-
cias, editoriais e artigos comparando o ensino superior
público e privado no Brasil. Fala-se desde as “ilhas de
excelência” em algumas universidades federais e esta-
duais e, por outro lado, da “mercantilização” da educa-
ção promovida por algumas empresas educacionais pri-
vadas com fins exclusivamente de lucro.

Encontro pesquisadores, professores, jornalistas e ou-
tros mais, defendendo este ou aquele lado, mas o que eu
nunca encontrei, até o momento é alguém que mostre o
mais óbvio e mais importante: tanto o ensino superior
privado, quanto o público, são muito ruins quando com-
parado com o ensino em outros países.

Na prova do Exame Nacional de Desempenho dos Es-
tudantes (Enade), a média da notas dos alunos concluin-
tes em todo o país vem variando entre 41,6 a 47,3 depen-
dendo do curso avaliado. Isto significa que, em uma es-
cala de 0 a 100, os estudantes brasileiros estão se for-
mando com menos do que 50% dos conhecimentos e
competências necessários às suas profissões.

Em pesquisa realizada nos países da OCDE que aplicam
provas semelhantes ao Enade, percebemos uma diferença
de nota que varia de 18% a 47% de médias acima da brasi-
leira. Ou seja, todos os países da OCDE que realizam testes

com os concluintes ou
egressos apresentam nota
superior à do Brasil.

Neste momento, você
leitor deve estar pensan-
do que, diferentemente
do que ocorre na educa-
ção básica, onde a prova
é a mesma (o Pisa), no
ensino superior as pro-
vas não são as mesmas,
então como podemos
comparar as notas? Evi-
dentemente não pode-
mos. Seria pouco racio-
nal argumentar que a di-
ferença da nota se dá

porque nos outros países a prova é mais fácil do que a nossa.
O mais provável é supor que realmente estamos abai-

xo da média mundial mas, enquanto não fazem um exa-
me Pisa para a educação superior, temos que nos con-
tentar em comparar as públicas com as particulares. Em
tempo, por que será que a sétima maior economia do
mundo não tem nenhuma universidade (seja pública ou
privada) no ranking das 100 melhores?

Voltando à velha contenda, em recente estudo reali-
zado pelo professor Claudio de Moura Castro, ficou evi-
dente que não há praticamente diferença de desempenho
entre as instituições particulares com fins lucrativos e as
sem fins lucrativos. No subconjunto das instituições com
fins lucrativos, as de capital aberto se mostraram melho-
res, contrariando a expectativa de que ter investidor fi-
nanceiro promove queda na qualidade.

O mesmo estudo também mostrou a ligeira superiori-
dade no desempenho das instituições públicas sobre as
privadas. A titulação dos professores das universidades
públicas é superior à das instituições particulares e o re-
gime de trabalho também e ambas as condições afetam a
nota. No entanto, já sabemos que esta ligeira superiori-
dade se dá, principalmente, pela diferença do nível inte-
lectual do aluno que entra na instituição pública em rela-
ção ao aluno que entra na instituição privada.

Se entrar um aluno de nível semelhante ao da univer-
sidade pública na instituição privada, a nota final desta
seria a mesma. Em síntese, não há diferença de qualidade
(na média) entre as instituições de ensino superior pú-
blicas e privadas no Brasil. Ambas deixam a desejar. ■

Por que será que
a sétima maior
economia do
mundo não
tem nenhuma
universidade
(seja pública ou
privada) no ranking
das 100 melhores?

Estudantes dos cursos
de medicina, biologia
e enfermagem foram
divididos em duas turmas
para testar a eficiência
do software — criado
pelo biólogo Francisco
Cubo Neto — ao substituir
as aulas práticas.
Os alunos que usaram o
programa tiveram mais
acertos no questionário
sobre o conteúdo da aula.
A média de quem usou
animais foi de 7,72,
enquanto os alunos
que usaram o software
atingiram média de
9,35, em uma avaliação
de 0 a 10.

APLICAÇÃO DO SOFTWARE EM SUBSTITUIÇÃO AOS ANIMAIS VIVOS

RYON BRAGA
Presidente da Hoper Educação

A recusa de alunos de cursos
de graduação em usar animais
em aulas práticas já virou rotina
em diversas universidades.
Rita Paixão, diretora do Instituto
Biomédico da Universidade
Federal Fluminense (UFF),
por exemplo, conta que muitos
alunos costumam sair da sala
durante as aulas práticas.
Mas essa cena não é mais vista
nas dependências da UFF, que
já aboliu o método há mais de
dez anos. “Sou contra essa
prática, tanto pelo aspecto
médico quanto técnico”, conta

Rita. De acordo com a diretora,
existe uma “fantasia” de que
essa técnica consegue mostrar
fenômenos fisiológicos. “Isso
não é verdade, você consegue
demonstrar apenas uma parte
disso e não tem domínio
completo da situação. Além de
que essa é uma prática antiga
e desnecessária”, diz Rita,
que conta com apoio didático
de filmes e softwares para passar
o conteúdo aos estudantes.
Atila Iamarino, biólogo e
doutorando em microbiologia,
concorda que a prática é

desnecessária. De acordo com ele,
a opção por usar animais ou
alternativas tecnológicas
dependem muito do professor.
Sua ressalva fica apenas para
cursos de especialização,
como zoologia ou biotecnologia.
“Quem vai fazer experimentos
com animais na profissão precisa
ter aula prática. Tem profissionais
que coletam animais, classificam
novas espécies, etc. Mas,
sinceramente, achei as aulas
desnecessárias para mim”, conta
o biólogo que atualmente estuda
a evolução do HIV-1.

Profissionais reprovam sacrifício de animais
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