
Em março de 1982, durante um encontro de 
publicitários em Salvador, Roberto Civita convidou-
-me para escrever um artigo para a última página 

de VEJA - uma honra inesperada para o jovem jornalista 
que eu era... Más, é pena que aquele espaço não 
pertença mais, democraticamente - a qualquer cidadão 
brasileiro que tenha alguma coisa importante a dizer, 
ou escrever - em que pesem as qualidades dos atuais 
profissionais que, hoje, ocupam, em sistema de rodízio, 
aquela página nobre. Perdeu-se um pouco do que sena 
liberdade de expressão para todos... 
RC propôs o tema junto com o convite: ele achava que 
havia um descompasso entre a 
nossa educação superior e as 
necessidades do mercado de 
trabalho. Eu dirigia a ESPM, no 
Rio, e também achava. Escrevi 
"Uma bomba relógio para o ano 
2000". Um título de atualidade, 
pois o Atentado do RioCentro 
havia ocorrido pouco antes, em 
abril de 1981. 

Os problemas de então: o MEC 
dificultava as autorizações para 
novos cursos superiores (especialmente para quem não 
tinha amigos no Conselho Federal de Educação); diplo-
mas de cursos superiores não eram mais passaportes 
para o mercado de trabalho, surgiam os remendos dos 
MBAs e cursos de "pós-graduação"; o velho corporati-
vismo pressionava para que todas as profissões fossem 
hermeticamente regulamentadas; os cursos profissio-
nalizantes de nível médio haviam sido um fracasso total: 
as famílias e os seus jovens não dispensavam o ritual do 
vestibular. 
Dava três razões principais para a situação: (I) nossa tra-
dicional imprevidência (estava na moda o livro de Alvin 
Toffler: O choque do futuro) para lidar com o fato de que 
muitas das profissões mais importantes simplesmente 

não existiam 20 anos antes (como a maioria das de hoje 
não eram sequer sonhadas em 1982); (2) a insistência 
do MEC para que todos os professores universitários 
fossem mestres ou doutores, o que resultava em que nem 
sempre ensinava quem fazia - ou sabia -, mas só quem 
tinha o conveniente registro corporativo e (3) a miopia so-
cial de que - com a exceção dos vetustos Senai e Senac 
nada se fazia para profissionalizar as pessoas durante o 
curso secundário (como ainda não se faz). 
Passadas quase três décadas - qual é a situação? Não 
só os diplomas de curso superior, mas também a maioria 
dos "MBAs" (alguém se lembra de que eram as iniciais 

de Master of Business Admi-
nistration?) ajudam, mas não 
garantem o acesso ao trabalho, 
sejam empregos, sejam novos 
empreendimentos. Vale mais a 
griffe das escolas - e a relação 
de quanto mais caras, melho-
res. O recente - e semiacidental 
boom econômico - revela uma 
incompetência profissional 
mais ou menos generalizada, 
em todos os níveis, no país. RC 

e eu continuamos conversando - e continuamos preo-
cupados. Como a do RioCentro, a minha bomba-relógio 
não explodiu. Mas os problemas da educação, no Brasil, 
continuam sérios e precisando de soluções urgentes. 
Ainda bem que a presidente Dilma deixou bem claro, 
logo na entrada, que esse é o principal desafio que o seu 
governo está disposto a enfrentar. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 44, n. 462, p. 90 , jul. 2011.




