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“A boa educação requer encontrar o equilíbrio entre profissionalização e uma base que permita 
conhecer melhor a si próprio e o mundo. A antítese entre a educação técnica e a educação 
humanística é ilusória” 
 
“Não pode haver educação técnica adequada que não seja também humanística, assim como 
não pode haver educação humanística que não seja técnica” 
(Alfred N. Whitehead) 
 
Vem de longa data a controvérsia: o ensino superior deve oferecer tudo o que o setor 
produtivo pede, do jeitinho que ele pede? Ou deve seguir seu caminho, ditado pelos sábios 
iluminados da academia, olimpicamente ignorando o que necessita o mundo real? Dito dessa 
maneira, estamos condenados a um debate improdutivo. Ou seja, pergunta errada não leva à 
resposta certa. 
 
Devemos entender a educação superior como tendo, pelo menos, duas funções. Uma delas é 
educar as pessoas para que possam ter um intelecto capaz de entender, julgar, criar, aprender 
e crescer. A outra é dar-lhes ferramentas específicas para lidar com as questões concretas que 
virão pela frente na vida profissional. Por exemplo, projetar uma ponte, argumentar com o juiz 
para defender o cliente ou montar um plano de cargos e salários. Mas entendamos: a 
educação deve fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí começa o enguiço; quando nada, 
ninguém se põe de acordo com a divisão do tempo entre essas linhas de estudo. 
 
Algumas áreas do conhecimento combinam bem o trato com disciplinas que, ao mesmo tempo, 
desenvolvem o intelecto e oferecem conhecimentos específicos que serão usados no mundo do 
trabalho. Engenharia e Direito são bons exemplos. Há um bom desafi o intelectual nas 
aplicações práticas de ambos. As matemáticas e físicas constituem-se em uma boa ginástica 
mental e preparam para outras disciplinas imediatamente utilizáveis no dia-a-dia do 
engenheiro – embora não sejam diretamente aplicáveis, na maior parte dos casos. 
 
Em tais cursos, cujo substrato teórico é intrinsecamente forte, o importante é assegurar-se de 
que estejam também oferecendo corretamente as ferramentas práticas da profissão. Nesse 
sentido, precisam aproximar-se do setor produtivo e realmente beber dele toda a experiência 
prática que será necessária para o exercício profi ssional. Nada mais lastimável do que um 
curso em que a experiência dos bons profi ssionais não é transmitida ao aluno. 
 
Mas há áreas pobres em teoria, embora possam ser muito práticas, como é o caso da 
Administração. Nelas aprende-se a fazer. Mas não há intrinsecamente um sólido campo de 
exercício do raciocínio abstrato. Portanto é essencial reforçar a presença de assuntos capazes 
de levar o intelecto a funcionar. Daí a necessidade de reforçar com as disciplinas 
intelectualmente ricas, como matemática, filosofia, física, economia, história e literatura. 
 
Por que estudar fi losofi a ou ler os livros perenes? O que têm a ver com a administração de 
empresas? Dependendo do ângulo, têm tudo ou não têm nada. Aristóteles ou Kant não 
ensinaram a administrar empresas. Mas administrar empresas é muito mais do que aplicar 
regras e técnicas. É operar onde não alcançam as regras e onde o poder do intelecto 
disciplinado diferencia o cumpridor de ordens do real executivo. E como as pessoas mudam 
cada vez mais de emprego e ocupação ao longo de suas vidas, o que prepara para a mudança 
é essa base sólida. 
 
Portanto a pergunta inicial é um falso dilema. O bom ensino superior tanto tem de se 
aproximar do mundo do trabalho - para oferecer ao aluno ferramentas afi adas – como tem de 
forçar o aluno à ginástica mental que prepara sua cabeça para ir mais além da técnica e da 
ferramenta. 
 
Para praticar essa calistenia mental e para alargar seus horizontes, o curso pode e deve 
reservar tempo para distanciar-se de seu objeto de estudo específico. Para uma boa educação 



em business, ler Hamlet ou O Príncipe tem tudo a ver, enquanto gastar tempo aprendendo os 
sete ou dez princípios do bom vendedor pode ser perfeitamente irrelevante. 
 
Ilustrando o conceito, nos cursos da Faculdade Pitágoras - de cujo desenho participei - 
Administração, Engenharia de Produção e Direito têm quase dois anos de estudos gerais, com 
ênfase nas humanidades. Mais ainda, essa parte geral é rigorosamente a mesma para os três 
cursos. Além de Português, Inglês e Espanhol, aprende-se Ética, Literatura, Cultura Brasileira, 
Antropologia, Ciência Política e outras disciplinas desse teor. Em uma pesquisa recente de 
avaliação das matérias pelos alunos, as menores taxas de rejeição foram obtidas com elas. Há 
o susto inicial dos engenheiros ao descobrir que vão estudar literatura ou dos futuros 
advogados, perguntando por que inglês. Mais radical foi o caso de um professor de cálculo que 
disse serem as humanidades “coisa de maricas”. Aliás, foi trocado o professor e permaneceram 
as humanidades. 
 
Podemos agora voltar à questão de saber se o ensino superior deve ser “escravo” do setor 
produtivo. Depende de como defi nimos tal “escravidão”. Se em uma economia moderna, 
graduados do superior precisam entender a fl oresta e não apenas as árvores, se precisam 
tomar posição diante de questões mais amplas, um currículo que se restrinja à profi ssão é 
pateticamente inadequado. O mercado está pedindo gente que teve chances de explorar 
problemas mais amplos e expor seu intelecto a uma gama bem mais aberta de ramos do 
conhecimento. Entendido dessa forma, nada errado se o superior for escravo do setor 
produtivo. A formação que é boa para o desfrute da vida, para uma participação ativa e lúcida 
na sociedade, nos dias de hoje, é também a formação que os grandes empresários estão 
pedindo. 
 
Portanto tal discussão é improdutiva e caduca. O primeiro tema importante é como compor um 
currículo de ciências e humanidades para os universitários brasileiros. Considerando a 
variedade de níveis, interesses e perfi s de nossos alunos, o que incluir? Feito isso, como 
ensinar? As ciências sociais são de digestão relativamente fácil. Mas as humanidades são um 
grande desafi o. Há os professores tecnicistas, falando de minudências teóricas que deveriam 
ter a audiência restrita de seus pares. Há os galácticos, incapazes de aterrissar em exemplos 
concretos ou apresentar claramente as idéias. Há os simplesmente confusos. Mortimer Adler 
sempre pregou o estudo das grandes idéias, nos grandes livros. Mas para ele, tais idéias têm 
de ser aplicáveis nas situações de vida de cada aluno. Seu estudo consiste, sobretudo, em 
fazer rebater e aplicar as grandes idéias no cotidiano de cada um. 
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