
Interiorização da universidade  
 
Num movimento de volta às origens, a universidade brasileira está retornando ao interior. 
Quando dom Pedro I criou os cursos jurídicos, em 1827, tardiamente em relação a outros 
países sul-americanos, escolheu para implantá-los as cidades de Olinda e São Paulo, por serem 
cidades pequenas e pacatas, onde os acadêmicos poderiam dedicar-se melhor aos estudos. 
Anteriormente, ainda na Colônia, tinham sido instituídos uma escola de engenharia do Exército 
e o Seminário de Olinda, a primeira na Praia da Urca, na época um oásis de tranqüilidade, e o 
outro um pouco acima do Convento de São Francisco, na cidade de Duarte Coelho. Na escola 
de direito de Olinda, depois transferida para o Recife, está a origem da atual Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE). 
 
Essa é uma das universidades que buscam hoje sua interiorização através de câmpus que 
estão sendo implantados em Caruaru, Vitória de Santo Antão e outras cidades, fora do Recife. 
Um movimento que acompanha tendência inaugurada por grandes universidades dos países 
desenvolvidos. A Universidade de Paris, por exemplo, uma das mais antigas do mundo, era 
conhecida como a Sorbonne, por sua localização. Hoje, com a criação de novos câmpus em 
Nanterre e localidades menores, aquilo que constituía a vetusta universidade é conhecido 
apenas como o câmpus da Sorbonne. 
 
Há quem proponha que as universidades não cresçam desmedidamente, contentando-se com 
espaços mais reduzidos e de menos cursos. Em vez de criarem constantemente novos cursos, 
uma complementaria a outra pela diversificação. Os alunos receberiam bolsas quando 
tivessem de freqüentar aulas longe de sua residência habitual, que seriam até um 
investimento barato devido à diminuição de despesas com instalações gigantescas, centenas e 
centenas de funcionários e professores. No caso da universidade pública, isso abriria caminho 
para muito mais investimentos no ensino público fundamental e médio, hoje negligenciados. 
 
A opção da UFPE e de outras universidades pernambucanas foi pela expansão, com a criação 
de novos câmpus. Este ano, câmpus instalados no interior e mais a nova Universidade Federal 
do Vale do São Francisco (Univasf) estão recebendo quase 3 mil alunos. O que significa um 
deslocamento de professores, técnicos e servidores qualificados para essas cidades, levando-
lhes mais cultura, criação de bibliotecas, teatros, museus. O mercado imobiliário e o comércio 
também são beneficiados. 
 
Uma observação pertinente é que esses novos câmpus não deveriam receber calouros que 
fizeram vestibular para o Recife mas não receberam classificação suficiente para preencher as 
vagas oferecidas na capital e migram para o interior. Nada mal que eles ampliem seu 
conhecimento da realidade do interior brasileiro. Mas as vagas interioranas deveriam ser 
preenchidas por calouros daquelas regiões ou que houvessem preferido aqueles câmpus. É o 
sentido da interiorização. Cada câmpus faria seus processos de classificação. Do contrário, eles 
podem ficar estigmatizados como refúgio dos menos capacitados, que não conseguiram vaga 
na capital. 
 
Não é impertinente lembrar que as universidades federais entraram em tal processo de 
burocratização que os docentes/pesquisadores concordaram em tornar-se apenas funcionários 
mais graduados. A progressão na carreira não se faz por critérios de produção científica, de 
dedicação ao magistério, mas quase sempre por mero tempo de serviço, antiguidade, 
articulação política. E os professores que têm vocação docente, dedicação ao estudo, à 
pesquisa e ao ofício didático-pedagógico não são estimulados nem recebem melhores salários. 
É tudo determinado pela legislação feita para o servidor público.  
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