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Lições do mundo para as universidades
À luz do funcionamento dos sistemas de ensino superior dos Estados Unidos e dos principais

países europeus, o professor Edson Nunes aborda os aspectos que os tornam bem sucedidos e aponta
as dificuldades para que a formação universitária brasileira se oriente pelas mesmas diretrizes

omente no ano passado, o número de matrículas no ensino superior do Brasil cresceu 4,4%. Segundo o mais recente
Censo da Educação Superior, 7.261.801 brasileiros foram matriculados no segmento, incluindo cursos de pós-gradu-
ação e sequenciais. Em dez anos, o total de ingressantes cresceu 91,9%. No entanto, o país precisa discutir, com seri-
edade, as políticas públicas para o setor, definindo o que deve ser ensino aos cidadãos do futuro. Quem faz o alerta é
Edson Nunes, professor e pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da Universidade Cândido Mendes (Ucam).

Ph.D. em Ciência Política pela UC-Berkeley, o educador observa que, no Brasil, quem define boa parte das polí-
ticas do ensino superior é o Congresso Nacional, onde são elaboradas leis que regulamentam profissões, vinculan-
do o exercício profissional à determinada titulação. Desse modo, as corporações profissionais acabam definindo os
conteúdos a serem abordados nas universidades e não os acadêmicos ou o MEC.

Para o educador, ex-presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), a formação universitária deve ser fo-
cada na aquisição de habilidades e competências necessárias às demandas do mundo moderno e não se concentrar
no conteúdo do exercício profissional. “O MEC, além de não comandar aquilo que as universidades devem ensinar,
ainda chama as corporações profissionais para dar palpite naquilo que elas não entendem”, diz Edson Nunes, que
é mestre em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj) e, nesta entrevista,
fala sobre a dinâmica da formação universitária no Brasil à luz do funcionamento dos sistemas de ensino superior
dos Estados Unidos e dos principais países Europeus.
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FOLHA DIRIGIDA - EM LINHAS GERAIS, QUAIS
SÃO AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA
DE ENSINO SUPERIOR NOS ESTADOS UNIDOS?
Edson Nunes - O sistema norte-america-
no é muito diversificado: tem universida-
des públicas e particulares; tem faculda-
des isoladas, chamadas de “Liberal Arts Co-
lleges”, que no padrão brasileiro seriam
consideradas quase como universidades.
E há os “Community Colleges”, que são
as faculdades locais, das regiões. Há esta-
dos que têm um “Community College” de
200 em 200 milhas, de forma que o jo-
vem não precisa se deslocar mais do que
100 ou 200km de casa para estudar. Ge-
ralmente, essas são faculdades de dois anos,
voltadas para o treinamento vocacional e
que formam profissionais para a econo-
mia regional. Esses “Community Colle-
ges” possuem estruturas gigantescas, com
laboratórios e equipamentos modernos,
parecem universidades nossas.

ESTAS INSTITUIÇÕES OFERECEM A CHAMADA GRA-
DUAÇÃO TECNOLÓGICA, “CURSOS SUPERIORES
DE TECNOLOGIA”, VOLTADOS PARA AS DEMANDAS
DO MERCADO REGIONAL?
Isso. São cursos de dois anos, cujo diplo-
ma não é do bacharel, mas sim de “asso-
ciado”. Essas faculdades são muito bara-
tas e oferecem também uma formação
mais genérica. Muitos fazem o curso de
dois anos para se preparar para, em segui-
da, fazer o bacharelado de quatro anos em
uma universidade. Esses cursos têm fina-
lidade dupla: formam mão de obra local
e preparam os alunos para uma carreira
acadêmica. Quase metade do ensino su-
perior norte-americano é de pessoas cur-
sando faculdades de até dois anos. A van-
tagem é que o sistema oferece muitas
oportunidades de transferência: o crédito
é do aluno, não é da escola. Como se trata
de um diploma de associado — que não
carrega um título profissional como no
Brasil — o aluno carrega seus crédito e
termina os estudos em outras instituições.
E o sistema americano possui, ainda, as
universidades públicas, que representam
a maioria das suas universidades.

COMO FUNCIONAM ESSAS INSTITUIÇÕES?
O ensino superior norte-americano é ma-
joritariamente público. E as universidades
são todas estaduais. O governo federal não
cuida de educação superior; cuida dos fun-
damentos. Há estados com sistemas so-
fisticadíssimos. Na Califórnia, por exem-
plo, há três sistemas superpostos. A dife-

rença é que as universidades públicas
norte-americanas cobram mensalidades.
As pessoas pagam anuidades para estudar,
sendo que os alunos que moram do esta-
do pagam menos do que aqueles que vêm
de fora. Isto porque as famílias dos alu-
nos que são do estado onde as universi-
dades funcionam já pagam o imposto de
renda — nos EUA há imposto de renda
estadual — e toda a carga tributária da
localidade. E o sistema também possui as
universidades privadas.

COMO AS UNIVERSIDADES PRIVADAS ESTÃO INSE-
RIDAS NO ENSINO SUPERIOR DOS EUA?
São instituições como Harvard, Stanford,
Aiou — universidades poderosíssimas. Vi-
vem de doações e têm fundos de investi-
mentos de bilhões de dólares. Embora
vivam de fundos de investimentos, de
recursos da bolsa de valores para o seu fi-
nanciamento, elas funcionam exatamen-
te como uma instituição pública ou semi-
pública, com valores universitários e não
de mercado. Mantêm sua autonomia uni-
versitária, vida acadêmica, carreira docente.

O SENHOR PODE EXPLICAR COMO É A OFERTA DE
CURSOS NOS “COLLEGGE OF LIBERAL ARTS”?
Essas instituições não formam profissio-
nais para profissão alguma. Os Estados
Unidos escolheram, no seu primeiro ci-
clo, o treinamento. O bacharel não tem
profissão. É bacharel de Artes, de Ciênci-
as, mas não há uma habilitação específi-
ca. A profissão, nos EUA, vem no segun-
do ciclo: no mestrado ou na pós-gradua-
ção. Os “Liberal Arts” são considerados
instituições de elite porque formam pes-
soas para viver uma vida vasta, com bem-
estar. Seus alunos aprendem Literatura,
Línguas, Ciência, Matemática, Métodos
Computacionais, Lógica. O estudante se
prepara para o mundo genérico, no qual
não se precisa ter profissão. E, há, ainda,
residualmente nos EUA, as faculdades com
finalidade mercantil.

O QUE SÃO AS FACULDADES COM FINALIDADE
MERCANTIL?
São instituições com fins lucrativos: ape-
nas 9% dos alunos norte-americanos es-
tudam nessas instituições.

COMO O SENHOR RESUME O SISTEMA NORTE-
AMERICANO DE ENSINO SUPERIOR?
O sistema norte-americano, quando vis-
to de fora, não tem finalidade lucrativa,
em geral; a maior parte dos custos é apoi-

ada pelo setor público. E mesmo as insti-
tuições privadas funcionam sem a inten-
ção de lucro, sem a intenção comercial. A
educação com finalidade lucrativa é uma
novidade nos EUA; é algo que surgiu há
algumas décadas. O sistema dos EUA co-
piou, em parte, o sistema alemão, calca-
do em grandes universidades de pesqui-
sa. Nos EUA não há estudo de graça, to-
dos pagam. Mas há um sistema de finan-
ciamento poderoso, subsidiado pelo go-
verno. E o endividamento nos EUA é ca-
valar: as pessoas pegam dinheiro para fa-
zer graduação e pós-graduação e ficam anos
pagando as contas.

QUAIS AS DIFERENÇAS MAIS SIGNIFICATIVAS
ENTRE O SISTEMA DE ENSINO SUPERIOR
NORTE-AMERICANO EM RELAÇÃO AO EXIS-
TENTE NO BRASIL?
Não dá para adotar o modelo norte-ame-
ricano no Brasil. Lá, não há profissão no
primeiro ciclo educacional. Eles entende-
ram que nas sociedades contemporâneas
a maior parte das atividades está no setor
de serviços. No Brasil, 70% da economia
está nesse setor. São vendedores, adminis-
tradores de pequenas empresas, de hos-
pitais, de instituições de ensino ou de
corretoras imobiliárias... O que as pesso-
as fazem, em sua maioria, numa econo-
mia capitalista moderna é participar do setor
terciário, em atividades de gestão.

QUAIS AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA
EXERCER UMA ATIVIDADE DE GESTÃO?
Falar muito bem a sua língua; saber fa-
zer contas; saber se nortear nas localida-
des; entender de métodos computacio-
nais aplicados; se possível, falar uma se-
gunda língua; escrever muito bem e sa-
ber fazer uma apresentação com come-
ço, meio e fim; saber se comportar em
público; e conhecer bem a história do seu
país e da humanidade. As atividades do
setor comercial moderno não requerem
nenhuma profissão. Só que, no Brasil,
inventaram que administrador é uma
profissão. Se fizermos um levantamen-
to, veremos que boa parte de advogados,
bibliotecários, engenheiros e jornalistas,
por exemplo, trabalham como adminis-
tradores. A rigor, os EUA entenderam que
não é preciso ter uma definição profis-
sional aos 18 anos, especialmente quan-
do a expectativa de vida é 90 anos. Quan-
do a regulamentação das profissões ga-
nhou força no Brasil, nas décadas de 1950
e 1960, as pessoas viviam 60 anos. Hoje,

se um jovem escolhe mal a sua profis-
são, vai passar 60 anos infernizado por
uma escolha infeliz? Nos EUA, somen-
te as profissões que colocam em risco a
vida ou o patrimônio das pessoas são
exercidas exclusivamente por profissio-
nais credenciados: médicos, engenhei-
ros, advogados e atividades correlatas.
Mas, nesses casos, geralmente quem re-
gula são as entidades de classe.

E DE QUE FORMA TAL CONCEPÇÃO REPERCUTE NA
FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA?
Lá, o bacharelado dura quatro anos é feito
por áreas de conhecimento — exceto nas
instituições com finalidade lucrativa, que
estão largando de mão essa sofisticação
elitista, de certo ponto de vista, segundo
a qual se prepara a pessoa para vida e não
para o mercado de trabalho. As universi-
dades com finalidades lucrativas parecem
muito com as brasileiras: se dedicam a ati-
vidades vocacionadas. Ensinam “Business
Administration” em geral: formam conta-
dores, contabilistas, administradores de
empresas, administradores de sistemas. Es-
sas instituições com finalidade lucrativa
se afastam do ideal norte-americano de que
a universidade é um campo de formação
geral de conhecimento.

E POR QUE ESSE SISTEMA NÃO PODE SER APLI-
CADO NO BRASIL?
Porque aqui andamos de cabeça para bai-
xo. O MEC pensa que faz a política edu-
cacional. Essa é uma fantasia de uma noi-
te de verão. Hoje, quem faz a política edu-
cacional é o Congresso Nacional. Temos
profissões de administrador, contador, en-
fermeiro, assistente social e várias outras.
Há uma briga pelos monopólios feita no
Congresso Nacional que vota uma lei e de-
termina que administrador é quem faz o
curso de Administração. O MEC, além de
não comandar aquilo que as universida-
des devem ensinar, ainda chama as corpo-
rações profissionais para dar palpite na-
quilo que elas não entendem. Essas cor-
porações profissionais não entendem de
ensino, entendem de interesse profissio-
nal. Chamaram os advogados para dar
opinião sobre os cursos de Direito. E a
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é
uma das corporações com a menor taxa
de qualificação acadêmica do Brasil. As mais
baixas taxas de doutores estão entre os ad-
vogados; as mais baixas taxas de mestres
estão entre os advogados. E são exatamente
esses profissionais sem qualificação e sem
experiência acadêmica que o MEC chama
para discutir. Eles querem colocar mais
matérias; redefinir o termo de contratação
de professores de 40 horas (porque os
advogados precisam trabalhar nos escri-
tórios); querem definir que os advogados
no núcleo de práticas jurídicas devem ga-
nhar alguma remuneração. As pautas dis-
cutidas em muitas das reuniões com a OAB
são interesses corporativos. Não há nada
de errado. Eles estão aí para isso. Só que
não deveriam dar palpites no ensino.

MAS A OAB FAZ O EXAME DA ORDEM E OS ALU-
NOS NÃO PASSAM?
Esse é outro problema que não tem nada
a ver com a universidade. A vantagem de
deixar os dois sistemas separados é que
cada um deles pode fazer o que bem en-
tender. O que não pode é um advogado
que passou cinco anos na Faculdade de

Direito, entrar em uma comissão da OAB
e começar a dar ordens ao MEC e às uni-
versidades sobre o que deve ser ensinado.
É por isso que o sistema norte-americano
não pode ser aplicado aqui. Quem dirige
o sistema são os PhDs, os autores, pesso-
as com produção científica e acadêmica.
Isso pertence ao mundo da universidade.
O mundo da profissão é outra coisa. Eles
podem caminhar de modo paralelo. Mas
quando se coloca um sistema dentro do
outro, não há perigo de dar certo.

E QUAIS SERIAM AS CONSEQUÊNCIAS DESSE
PROCESSO?
Hoje, um jovem com vinte e poucos anos
já é médico, antes de saber ler e escrever
com cuidado. Hoje, os médicos leem ape-
nas livros técnicos, os engenheiros também;
os advogados leem os códigos. Isso é um
modo de se formar ignorantes. Não se pode
imaginar que uma pessoa de 22, 23 anos,
já leu toda a literatura que precisava ler;
leu toda a história que precisava ler; já leu
toda a poesia que precisava ler; já tem os
conhecimentos científicos suficientes para
saber como o mundo funciona.

POR QUÊ?
Os estudantes no segundo ano do ensino
médio já começam a afunilar seus conhe-
cimentos. Eles decidem que querem ser en-
genheiros e, ao invés de ampliarem sua for-
mação cultural, estreitam a margem, dire-
cionando seus esforços para o vestibular e
para áreas afins da profissão escolhida. As
gerações futuras começam a ser desprepa-
radas já no ensino médio e esse processo
continua na universidade brasileira.

QUAIS FATORES PREJUDICAM A FORMAÇÃO UNI-
VERSITÁRIA EM NOSSO PAÍS?
Metade dos universitários norte-america-
nos estudam em tempo integral. Assim
como os europeus são estudantes em tem-
po integral. Em geral, a carga horária de
trabalho discente vai de 1.500 a 1.800
horas/ano de trabalho. O ensino é volta-
do para o que o aluno faz e não para o que
ele ouve na sala de aula. No Brasil, a rea-
lidade é outra. Aqui temos 200 dias leti-
vos e mais de 50% dos cursos são minis-
trados à noite. Cerca de dois terços dos
estudantes brasileiros trabalham. Normal-
mente, os cursos noturnos têm aulas de
40 minutos, com três aulas por noite e seis
disciplinas por semestre. Isso significa que
os estudantes ficam, por ano, 400 horas
sentados na universidade, ouvindo os pro-
fessores. E, segundo dados do Exame Na-
cional de Desempenho de Estudantes (Ena-
de), o estudante brasileiro, em geral, es-
tuda de uma a três horas, por semana, fora
da universidade. No Brasil, ser universitá-
rio é confundido com ouvir aula. O estu-
dante brasileiro estuda, nas universidades,
400 horas/ano. Se ele estudar uma hora
por dia, a mais, em casa, ganhará mais 200
horas. Nesse caso, teríamos uma forma-
ção com 600 horas por ano, o que equiva-
le a um terço de um ano letivo norte-ame-
ricano ou europeu. Como formar pessoas
com densidade em 400 ou 500 horas de
aulas, ouvindo um sujeito falando boba-
gem, à noite, quando o universitário já está
cansado de um dia inteiro de trabalho? No
Brasil, ensina-se profissões, quando os
alunos deveriam aprender Literatura, His-
tória, Ciência, Métodos Quantitativos,
Lógica, Línguas, conhecimentos para pre-
parar o jovem para o mundo, para exercer
qualquer profissão.

E COM RELAÇÃO AOS PRINCIPAIS PAÍSES EURO-
PEUS? QUAIS AS CARACTERÍSTICAS COMUNS
ENTRE OS SISTEMAS DE ENSINO SUPERIOR?
O modelo europeu passa por uma transi-
ção profunda desde 1999, a partir do Pro-
cesso de Bolonha. Comparada com os EUA
e o Brasil, a Europa é um continente peque-
no, cheio de países miúdos, com diplomas
e títulos diferentes. A partir de 1999, com
a discussão da unificação da Europa, eles
resolveram unificar os títulos e as compe-
tências acadêmicas no continente, criando
o Pacto de Bolonha. Essa é uma tentativa
de criar um ciclo universitário homogêneo
para Europa inteira. Hoje, há 47 países en-
volvidos nesse processo. O modelo de Bo-
lonha compreende um primeiro ciclo, com
três anos, que confere o diploma de bacha-
rel. A profissão vem somente com o segundo
ciclo, que são os de dois anos de mestrado.
Há também o ciclo do doutorado que dura
três anos. A ideia é de que o primeiro ciclo
confira uma formação, que é setorizada nas
áreas de Ciências, Artes, Serviços e outras
mais. A profissão viria no mestrado. E para
aqueles que vão para o mundo acadêmi-
co, existe o doutorado. A Europa também
tinha uma visão profissionalizante. Copi-
amos nosso modelo da França e de Portu-
gal. Mas a França, que agora revê esse mo-
delo, tinha um motivo para agir desta for-
ma: seu curso de ensino médio era muito
bom, muito robusto. A ideia é que os alu-
nos, ao final deste ciclo, já estariam pron-
tos para escolher as profissões. Há um exa-
me, o Baccalauréat, que avalia os estudan-
tes após a conclusão do ensino médio. Os
EUA descobriram que seu ensino médio
era muito ruim e, então, criaram esse pri-
meiro ciclo universitário para qualificar
os egressos do ensino médio e deixar a
escolha da profissão para mais adiante.
E o Brasil fez o pior dos dois mundos: tem
um ensino médio muito ruim e escolheu
um modelo da profissionalização precoce
— esse é o modelo da “universidade na-
poleônica” cujo objetivo não era formar
cientistas e sim profissionais.

Segundo Edson Nunes, , , , , Ph.D. em Ciência Política pela UC-Berkeley, apenas 9% dos alunos norte-americanos estudam em instituições com fins lucrativos

Os EUA entenderam que não é
preciso ter uma definição
profissional aos 18 anos,
especialmente quando a
expectativa de vida é 90 anos.
Quando a regulamentação das
profissões ganhou força no
Brasil, nas décadas de 1950 e
1960, as pessoas viviam 60
anos. Hoje, se um jovem
escolhe mal a sua profissão, vai
passar 60 anos infernizado por
uma escolha infeliz?
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