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Fundada em 1853, a Universidade de Melbourne (UM), na Austrália, tem prestígio 
internacional. Desde 2007 tornou-se ainda mais conhecida por ter reestruturado seu ensino 
superior de um modo que atraiu atenção mundial e particularmente adequado a uma reforma 
do ultrapassado ensino superior brasileiro. 
 
Conhecida como "Melbourne model", informações sobre essa reforma podem ser encontradas 
no Google, onde há cerca de 18 milhões de referências. 
 
Na sua essência ela transformou os cursos superiores de graduação numa combinação de 
especialização e amplitude de conhecimentos, enquanto que no Brasil há a especialização 
exagerada e escolhida precocemente. 
 
Assim, em 2008 a UM consolidou 96 cursos antigos em seis novos bacharelados de conteúdo 
mais amplo, nas áreas de arte, ciências, comércio, meio ambiente, música e biomedicina. 
 
A área em que atuo é a terceira, e seu nome soa estranho,* mas vem de uma tradição inglesa 
em que abrange economia, administração, contabilidade e atuária. Aliás, fundada em 1902 
nessa tradição, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), em São Paulo, tem 
os três primeiros cursos. 
 
A QUE LEVA 
 
A especialização é adquirida ao cursar as disciplinas básicas e eletivas de uma dessas áreas. A 
amplitude vem de disciplinas adicionais de outras, que são incluídas no currículo do curso, e 
que devem representar pelo menos 25% dele. 
 
Os bacharelados tomam no mínimo três anos e oferecem a perspectiva de a pessoa ir logo 
trabalhar com a formação obtida. Pode optar, entretanto, em seguida ou posteriormente, por 
um mestrado profissionalizante em várias áreas do conhecimento, à maneira dos mestrados 
"stricto sensu" no Brasil. 
 
Há também a perspectiva, logo depois do bacharelado, de buscar uma formação voltada para 
o magistério e a pesquisa, por meio dos programas de doutorado. 
 
UM EXEMPLO PARA O BRASIL? 
 
Sim, porque aqui o ensino superior caminhou na direção equivocada de uma especialização 
prematura e exagerada, com os jovens obrigados a escolhas que não se coadunam com a sua 
idade e maturidade, e tampouco com a natureza do mercado de trabalho. 
 
Este é regido por ocupações e não necessariamente por profissões, e nele ocorre um crescente 
descolamento das profissões de suas ocupações típicas, sendo comum que o jovem saia de sua 
área para trabalhar em outra, mas sem estar preparado psicológica e educacional-mente para 
essa realidade do mercado de trabalho. 
 
Há muito tempo defendo a formação do "especialista eclético", especializado em uma área, 
mas também com competência em outras. 
 
A reforma da UM também atrai pelo fato de que não foi de cursos especializados para outros 
de amplitude muito grande, como os de graduação nos liberal arts colleges americanos, onde a 
"especialização" ou "major" é que fica em torno de 25% do currículo. 
 
Vale lembrar que no Brasil há toda uma divisão do ensino superior em cursos, e faculdades 
com seus prédios isolados, seus docentes igualmente específicos e que resistiriam 
freneticamente a uma mudança mais radical, que não vejo recomendável. 
 



O caminho que nos parece mais adequado seria o de fazer uma agregação dos cursos por 
áreas ou conjunto de áreas como essas da UM. 
 
Voltarei ao assunto em outras oportunidades, abordando mais aspectos, pois sei que há um 
fluxo de brasileiros que buscam a Austrália como mercado de trabalho. 
 
Seria interessante que nossas autoridades educacionais chegassem até lá ou de outra forma 
estudassem o modelo de Melbourne para rever o nosso obsoleto currículo universitário, 
reformulando-o para permitir ao estudante uma amplitude de conhecimentos que até aqui lhe 
tem sido negada em prejuízo da sua formação cultural e das condições que irá enfrentar no 
mercado de trabalho. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 8 mar. 2009, Empregos, p. Ce3. 
 


