
obrigatoriedade da realização de 
prova para que os graduados de 
determinadas profissões possam 

exercer a atividade acende o debate sobre 
a influência dos conselhos profissionais no 
sistema de ensino superior brasileiro. O 
exame da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) já foi contestado na Justiça e, em 
maio, ganhou audiência pública na Comissão 
de Educação e Cultura da Câmara, proposta 
pelos deputados Domingos Dutra (PT-MA) 
e Antonio Carlos Biffi (PT-MS), com a jus-
tificativa da insatisfação dos formandos em 
direito diante da exigência da prova. Re-
centemente também o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) voltou a exigir a reali-
zação de teste para o profissional ser habili-
tado pela entidade e, no fim de março, cerca 
de 17 mil candidatos foram avaliados. 

Embora a interferência das entidades 
de classe nos processos de autorização 
e reconhecimento de cursos realizados 
pelo Ministério da Educação tenha res-
paldo legal (veja box), a exigência dos tes-
tes aplicados pelos órgãos profissionais 
adentra uma outra seara: a da autonomia 
da formatação dos currículos. 

Formação controlada 
A questão da padronização dos cursos é 

levantada pelo vice-presidente da Câmara 
de Ensino Superior do Conselho Nacional 
de Educação, Paulo Barone. Ele concorda 
que os exames profissionais influenciam de 
forma negativa os currículos da graduação, 
com uma visão academicista da formação. 
"A concepção majoritária dos conselhos é 
um retorno à idéia dos currículos mínimos, 

que contraria concepções de formação mais 
ampla, decorrentes da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação. É uma perspectiva con-
servadora", critica. 

Para o advogado Kildare Meira, consultor 
jurídico especializado em educação, a inicia-
tiva dos conselhos profissionais de criar uma 
avaliação complementar obrigatória para os 
estudantes recém-formados em uma 
área é uma distorção que fragiliza o 
sistema educacional, uma vez que os 
cursos superiores já são regulamen-
tados e avaliados pelo Ministério da 
Educação. "Quando uma categoria 
se reúne e decide criar filtros para 
o exercício da profissão coloca em 
xeque o papel das universidades 
e a própria regulamentação feita 
pelo MEC", adverte. 

Indiretamente, a exigência do 
respaldo dos órgãos de classe para 
o exercício de uma profissão 
também se constitui 
em uma crítica à qua-
lidade da formação 
acadêmica e pode es-
timular mudanças e 
adaptações nos cursos 
universitários nos pró-
ximos anos. "É inevitá-
vel que os cursos, de al-
guma forma, incorporem 
não só o conteúdo do exame, 
mas assimilem em seu projeto pedagógico 
o fato de passar a existir um exame de sufi-
ciência, como no caso das ciências contábeis", 
avalia o diretor-geral da Trevisan Escola de 
Negócios, Fernando Trevisan. 



A coordenadora da Câmara de Desen-
volvimento Profissional e Institucional 
do CFC, Maria Clara Bugarim, defende o 
exame como uma forma de controle social 
dos serviços prestados pelos profissionais 
da área. "Hoje temos um crescimento ex-
ponencial do número de instituições no 
país que oferecem o curso de ciências con-
tábeis, e é uma grande preocupação saber 
se a qualidade acompanha esse ritmo", jus-
tifica. O conselho já havia aplicado a prova 
em anos anteriores, mas não tinha respal-
do da lei. Em 2010, conseguiu modificar as 
normas que regulamentam a profissão e 
incluiu a prova entre as exigências para o 
exercício legal da profissão. 

A exigência dos testes pelas entidades 
corporativas pode ser uma tentativa de 
corrigir deficiência do ensino, mas não é 
a melhor maneira de fazer isso, considera 
o advogado Meira. "Em vez de enfrentar o 
problema, a sociedade cria subterfúgios. 

O setor educacional tem de fazer algumas 
reflexões sobre os rumos da qualidade do 
ensino", sugere. 

Preparação em curso 
Se de um lado as provas realizadas pe-

las entidades de classe põem em xeque a 
qualidade dos cursos de graduação, de outro 
essa pode ser uma oportunidade para que 
as instituições de ensino superior atualizem 
os currículos e ampliem sua atuação, com a 
oferta de cursos preparatórios para a prova. 

Na avaliação de Fernando Trevisan, a 
retomada do exame pelo Conselho Federal 
de Contabilidade deve repetir o histórico 
da prova da OAB, que impulsionou a aber-
tura de centenas de cursos preparatórios 
diante dos baixos índices de aprovação dos 
candidatos. "No início, muitos profissionais 
reprovados vão buscar melhor preparação e 
o mercado vai ter de oferecer cursos prepa-
ratórios", acredita. 

Se depender dos resultados anteriores 
do exame do CFC, o mercado de cursinhos 
para a nova prova parece promissor. Em 
dez edições, cerca de 300 mil candidatos 
fizeram o teste, mas apenas 125 mil foram 
aprovados. Além disso, o curso de ciências 
contábeis é um dos mais populares do país, 
com 235,2 mil matrículas em 2009. 

As instituições de ensino superior que já 
oferecem cursos de graduação na área po-



dem sair na frente na corrida pelos interes-
sados em se preparar melhor para a prova, 
aproveitando a infraestrutura e a experiên-
cia com os cursos regulares. "A instituição já 
tem os professores, conhece os conteúdos 
que vão ser cobrados na prova", lista Trevi-
san. "É claro que é uma dinâmica diferente, 
mas acredito que as instituições de ensino 
superior têm condição de se adaptar e criar 
um novo nicho de mercado", pondera. 

O perfil "dinâmico" dos preparatórios 
é justamente o alvo da crítica de Paulo Ba-
rone, do Conselho Nacional de Educação. 
"É apenas um treinamento de chegada, um 
adestramento para a prova. Isso pode ma-
quiar, artificializar o que significa a formação 
profissional", aponta. Categórico, Barone ar-
gumenta que os preparatórios não podem 
substituir ou desvalorizar o conhecimento 
universitário regular. "Não substitui a forma-
ção como um todo, não é possível trocar a 
formação por um curso preparatório." 

Novas oportunidades 
Para o coordenador da Faculdade de 

Economia e Administração da Universi-
dade de São Paulo (USP), Gerlando Lima, 
mais do que um espaço de revisão intensiva 
para a prova, os cursos podem dar um up-
grade na graduação e permitir que mais es-
tudantes tenham acesso a escolas reconhe-
cidas pela qualidade. "É uma oportunidade 
para outros alunos, de fora da instituição", 
diz o professor, que coordena o curso pre-
paratório para o exame do CFC criado pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, 
Atuariais e Financeiras (Fipecafi). "O pro-
blema é se houver uma desvirtuação do que 
é realmente o objetivo da instituição de en-
sino, porque é muito melhor ser bem visto 
como uma instituição de boa qualidade do 
que apenas como um bom curso preparató-
rio para o exame", analisa. 

Assim como o Exame de Ordem da OAB, 
a prova do Conselho Federal de Contabili-
dade provavelmente deve enfrentar con-
testações na Justiça. Mas, segundo Maria 
Clara Bugarim, do CFC, o órgão está pre-
parado para defender a constitucionalidade 
da exigência. "Antes realizávamos o exame 
com base em uma resolução, agora ele está 

regulamentado por uma lei federal", com-
para. A defesa é baseada na argumentação 
da OAB de que a Constituição Federal ga-
rante o exercício livre de qualquer profis-
são, desde que respeitadas as qualificações 
que a lei estabelecer. 

Apesar da possível disputa em torno da 
constitucionalidade, a retomada do exame 
profissional pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade pode estimular outras entidades 
de classe a tentar modificar a lei para criar 
uma prova semelhante, de acordo com o 
advogado Kildare Meira. Alguns conselhos 
regionais de medicina já aplicam exames 
profissionais, com participação voluntária, 
e o mercado de engenharia, que tem pas-
sado por uma expansão expressiva nos úl-
timos anos, começa a articular a criação de 
um filtro para novos profissionais. 
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