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O MEC E A DISTANCIA 
ENTRE AS FACULDADES 
E O MUNDO REAL 

O
Ministério da Educação 

(MEC) é composto por edu-

cadores, certo? Portanto, é 

formado por acadêmicos, 

correto? Até ai, nada de errado. A edu-

cação deve mesmo ser exercida por edu-

cadores. O problema é quando o acadê-

mico respira demais o ar 

da academia e se esque-

ce de que, lá fora, há um 

mundo diferente, com ou-

tros valores e outras regras. 

Há, por exemplo, car-

reiras com maior ou me-

nor vocação acadêmica e 

aquelas onde há, até mes-

mo, um certo desdém pe-

la academia; a m i n h a área é u m a de-

las. No mundo de um publicitário, 

palavras como "mestrado" e "doutora-

do" soam estranhas, como um cami-

n h o escolhido por quem abandonou a 

profissão e não o caminho na tura l de 

quem quer se aprofundar nela. 

Então, temos de um lado os téc-

nicos do MEC, que acham que quem 

não tem um mestrado não tem na-

da a ensinar. E, de outro, os publici-

tários (que escolhi como mero exem-

plo), que acham que "Quem sabe faz. 

Quem não sabe, ensina". Afinal, quem 

tem razão? 

Como resultado prático dessa dico-

tomia, o que temos é u m a corrida pe-

la titulação nas instituições de ensino. 

Tenho clientes na área que já radica-

lizaram: só contra tam mestres, mes-

mo para o curso de Publicidade (quan-

do encontram a lgum com esse título, 

é claro), pelo simples fato disso contar 

pontos para o MEC. É o f im do profes-

sor especialista. 

Da mesma forma que o MEC ra-

dicaliza e relega os professores espe-

cialistas a u m a subcategoria desvalo-

rizada, u m a conhecida faculdade de 

comunicação de São Paulo faz exata-

mente o oposto, dispensando dos seus 

quadros professores que f iquem mais 

de seis meses fora de u m a agência, 

anunciante ou veículo. Isso para man-

ter a escola "plugada no 

mercado". De novo, a per-

gunta que não quer calar: 

quem tem razão? 

Ora, ensinar requer 

conhecimento de cau-

sa e didática - um não 

sobrevive sem o outro; 

um não chega a lugar al-

g u m sem o outro. Por is-

so, u m a grande escola deve mesclar 

acadêmicos e profissionais de merca-

do. Portanto, o MEC deveria rever seus 

conceitos quanto à "pontuação" dos 

especialistas. 

Só como exercício de imaginação, 

de te rminados anos de mercado pode-

r iam valer os mesmos pontos de um 

mestrado, para um especialista. Cases 

f u n d a m e n t a d o s e de sucesso na área 

pode r i am ter o peso de um t raba lho 

de pesquisa. Claro que isso são meras 

conjec turas feitas por um leigo. Mas, 

coisas do tipo, pensadas e preparadas 

por pessoas do ramo, e bem mais ca-

pazes do que eu, poder iam sim cor-

rigir essa distorção. Seria o pr imei ro 

passo para d iminu i rmos de vez a dis-

tância que existe entre escolas e em-

presas; en t re mestres e profissionais; 

en t re academias e o m u n d o real. É 

nisso que acredito.  
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