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Se com duração plena nos cursos de nível superior os nossos cursos de mestrado eram 
comparados aos cursos de graduação dos EUA e de alguns países europeus, agora com a redução 
talvez nem isso  
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A gestão do governo FHC para a área da Educação foi caracterizada pela enorme expansão do 
ensino superior privado. Com a expansão veio a concorrência acirrada. O marketing criativo das 
empresas de ensino fez o resto na caça aos alunos.  
 
Vários artifícios foram usados nesta caçada. Um deles foi o encurtamento dos cursos. Duração 
menor significa menor custo total e entrada mais rápida no mercado de trabalho. Sem dúvida é 
um chamariz de peso que produz vantagens imediatas para quem oferece os cursos.  
 
No entanto, a faculdade vizinha, sediada no mesmo município e que mantém um curso 
concorrente fica condenada a falir pela perda de alunos.  
 
Para mantê-los é obrigada a adotar a mesma estratégia. A tendência é o desaparecimento dos 
cursos de duração normal. Há registro de casos em que a concorrência é interna, com a 
instituição perdendo alunos de cursos regulares para outros de duração menor na mesma 
instituição.  
 
O Brasil tem um ano a menos no ensino fundamental do que muitos outros países.  
 
Se à duração menor dos ensinos fundamental e médio somarmos o encurtamento dos cursos de 
graduação, a qualidade fica seriamente comprometida. Felizmente o governo está abrindo o 
debate com vistas a aumentar em um ano a duração do ensino médio, na tentativa de resgatar a 
qualidade da formação dos egressos desse nível.  
 
Se com duração plena nos cursos de nível superior os nossos cursos de mestrado eram 
comparados aos cursos de graduação dos EUA e de alguns paises europeus, agora com a redução 
talvez nem isso. Como sabemos, a baixa qualidade do ensino fundamental e médio está criando 
problemas para o ensino superior. Com essa redução de tempo dos cursos de graduação, 
seguramente a pós-graduação também será afetada no futuro.  
 
Uma outra estratégia adotada para vencer a concorrência é a criação de cursos com 
denominações apelativas para explorar um mercado de trabalho inexistente.  
 
Os alunos são atraídos por esses cursos porque imaginam tratar-se de curso para uma nova 
profissão. A maioria desses cursos é, na realidade, uma variação de cursos já existentes, com 
uma nova denominação e com uma nova roupagem.  
 
Muitas instituições tratam a questão da denominação como se trata a questão dos nomes de 
remédios. Para uma determinada patologia existe uma droga que a combate, baseada em um 
princípio ativo. Cada fabricante de remédio usa o mesmo princípio ativo para produzir o seu 
medicamento, comercializando-o com nome diferente.  
 
Levando essa metáfora para o campo da educação, as instituições estão oferecendo cursos com 
denominações atraentes mas que no fundo nada diferem de outros que possuem os mesmos 
objetivos.  



 
As Diretrizes Curriculares do MEC fixam os objetivos gerais dos cursos. Assim, por exemplo, os 
cursos de Engenharia Elétrica da USP, da UFRGS, da UFPE etc são semelhantes.  
 
Extrapolando as diretrizes do MEC, podemos identificar também os cursos de Engenharia Elétrica 
do MIT, de Stanford e de Oxford como semelhantes aos antes mencionados.  
 
Isto porque as Diretrizes Curriculares estabelecem a identidade de cada curso, permitindo que 
cada instituição flexibilize seu projeto, sem no entanto perder esta identidade. Se a um 
especialista em cursos de Engenharia Elétrica for mostrada apenas uma grade curricular ele terá 
condições de afirmar se trata-se ou não de curso de Engenharia Elétrica.  
 
No entanto, em alguns casos, a flexibilização é interpretada e usada erradamente.  
 
Ao invés de ser usada como liberdade para criar um curso com características aderentes ao perfil 
da instituição ou da região, mas sempre visando um mesmo objetivo geral, é utilizada para 
inovar, criando muitas vezes 'frankensteins' curriculares.  
 
Assim, encontramos freqüentemente cursos de mesma denominação com projetos acadêmicos tão 
diferentes uns dos outros que um aluno, já adiantado em um deles, ao se transferir para o outro, 
terá de recomeçar na nova instituição, tal é a diferença entre os cursos.  
 
A flexibilização visa dar liberdade às instituições de criar implementações curriculares novas para 
atender os objetivos das Diretrizes Curriculares e os seus objetivos específicos. Assim, os 
currículos podem conter diferenças, mas todos procuram atingir os mesmos objetivos gerais.  
 
Um novo curso somente se justifica se ele cria um novo profissional com 'código genético próprio'. 
Ele deve ter uma formação diferente de outros profissionais porque resolve problemas de 
naturezas diferentes.  
 
Se apesar de todos estes artifícios a procura pelo curso não atingir o mínimo necessário para dar 
sustentação financeira e algum lucro, fecha-se o curso.  
 
É claro que uma instituição privada não pode operar no vermelho por muito tempo, mas a 
contabilidade não deve ser feita por curso e sim levando em conta a instituição como um todo. Em 
toda IES sempre há um ou mais cursos que são os 'carros-chefes', que têm uma demanda forte.  
 
Como muitas instituições são de caráter filantrópico ou sem fins lucrativos, o excedente financeiro 
de um curso superavitário pode perfeitamente ser usado para dar sustentação a outro, deficitário. 
Ou será que a oferta de cursos deficitários são encargos exclusivos de instituições públicas?  
 
Outra questão refere-se aos cursos noturnos. Segundo o Inep, em junho de 2001, 57% dos 
alunos dos cursos de graduação presenciais no Brasil estudavam à noite, sendo este percentual de 
36,5% para as IES públicas e de 66,6% para as privadas.  
 
As razões desta preferência são bem conhecidas: necessidade de trabalhar, quer para pagar o 
próprio estudo, quer para sustento próprio ou familiar ou ambos.  
 
Portanto, o aluno de curso noturno possui um perfil bem diferente do aluno de curso diurno. 
Entretanto, para a maioria das IES que oferecem cursos à noite este fato é simplesmente 
ignorado, pois os projetos pedagógicos dos cursos noturnos são normalmente idênticos aos dos 
cursos diurnos.  
 
 



Pelo fato dos alunos destes cursos normalmente 'não terem tempo' para dedicar a tarefas 
extraclasse, como freqüentar a biblioteca, laboratórios, fazer pesquisa de campo etc, os projetos 
pedagógicos deveriam prever atividades que compensassem essa deficiência, com conseqüente 
aumento na duração do curso.  
 
Assim, seria de se esperar que se um curso de graduação diurno tem a duração de 4 anos, o 
correspondente noturno tenha 4 1/2 ou mesmo 5 anos. Infelizmente não é o que se vê.  
 
O professor tem de se desdobrar para tentar superar esta deficiência na formação dos alunos, 
pois sabe que se não aprenderem em sala de aula, não terão outra oportunidade de fazê-lo.  
 
O efeito nefasto de tudo isso é a geração de profissionais sem capacidade criativa. Quem sai 
perdendo é a qualidade. Quem ganha já sabemos.  
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