
Autor de livros sobre teoria política e sociologia, Andrew Hacker investiga 
o modelo de ensino superior em sua última publicação e aponta um novo 

caminho para a formação intelectual dos universitários 
por Camila Viegas-Lee, de Nova York | fotos Gilberto Tadday 

última análise, um investimento melhor", 
aponta Hacker. Nesta entrevista exclusiva 
para a revista Ensino Superior ele explica 
o teor das críticas do livro. 

s anos de graduação são um inter-
lúdio que nunca voltará, um tempo 
para liberar a imaginação e expan-

dir o intelecto, sem se preocupar com uma 
possível recompensa." É assim que o profes-
sor universitário Andrew Hacker defende o 
estudo das artes liberais - arte, filosofia, li-
teratura, ciências etc. - no ensino superior. 
É de autoria dele o provocativo livro Higher 
Education? How colleges are wasting our money 
and failing our kids and what we can do about 
it (publicado pela editora americana St. 
Martins/Griffin e ainda sem tradução para 
o português, mas que literalmente signifi-
ca: Educação superior? Como as faculdades 
estão desperdiçando nosso dinheiro e desa-
pontando nossos garotos e o que podemos 
fazer sobre isso), escrito em parceria com 
sua mulher, Claudia Dreifus, professora da 
Universidade Columbia. 

Apesar de criticar amargamente o atual 
ensino superior nos Estados Unidos, o livro 
foi recebido com louvor entre os pensado-
res americanos de educação. Eles lamen-
tam, por exemplo, que 64% dos alunos de 
graduação norte-americanos estão matri-
culados em cursos técnicos e profissiona-
lizantes em vez de cursos de formação nas 
artes liberais. "Gostaríamos de convencer 
esses alunos de que as áreas supostamen-
te impraticáveis são uma sábia utilização 
do tempo que passarão na faculdade e, em 

Ensino Superior: O crescimento da 
economia brasileira e o aumento da 
demanda por profissionais qualificados 
têm causado uma proliferação de 
cursos tecnológicos no Brasil, com 
rápida formação. Em que medida essa 
expansão pode ser boa ou ruim? 
Andrew Hacker: De um modo geral, as 
pessoas que escolhem esses cursos tendem a 
ser as primeiras da família a fazer uma facul-
dade. Elas estão inseguras, estão começando 
como classe trabalhadora e querem subir 
para a classe média. Por isso a inclinação é 
por fazer um curso que as prepare rapida-
mente para o mercado. Eu entendo isso, mas 
gostaria que mais pessoas preferissem antes 
ter uma educação em artes liberais, que as 
formariam para toda a vida. Idealmente, gos-
taríamos que todo mundo estudasse filosofia, 
literatura e ciências. Mas a pressão do mer-
cado e da ascensão social tende a levar essas 
pessoas a buscar uma credencial de trabalho. 

O cientista 
político dá aula 
de teoria politica 
há 55 anos e 
hoje leciona na 
faculdade pública 
Queens College 
da cidade de 
Nova York 

Como incentivar os alunos a estudar 
algo fora da profissão que vão exercer? 
Vamos apenas dizer isso sobre as escolas 
técnicas: o que você precisa saber para • 
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excelente e abissal". Assistimos a algumas 
aulas horríveis. Por isso eu não ficaria 
surpreso se uma aula de computador fos-
se superior a algumas aulas ao vivo. Além 
disso, existem softwares que um estudan-
te pode usar para praticar certas tarefas 
em casa. Eu não seria contra se o aluno 
preferisse um ensino informatizado in-
terativo. Mas também acho que ele pode 
tirar muito proveito de uma sala de aula 
onde faz perguntas, ouve o que os outros 
alunos têm a dizer e assiste a um profes-
sor ao vivo. Os dois tipos de aulas podem 
ser combinados. Mas desconfio das uni-

trabalhar só vai aprender trabalhando. Eu 
não acho que você aprende numa escola 
técnica o que é realmente aplicável ao 
seu trabalho. Na faculdade você aprende 
outra coisa, você deixa de ser uma pessoa 
sem curso superior para se tornar alguém 
que fez faculdade. Isso significa que você 
subiu para a classe média. Você aprende 
a soar como uma pessoa da classe média. 
Sua dicção e seu comportamento mudam. 
Isso é importante para as pessoas. E essa 
é uma das coisas que o ensino superior 
faz. Ninguém me ensinou a ser professor. 
Eu aprendi trabalhando. Eu estudei o que 
chamamos de artes libe-
rais: filosofia, literatura, 
história, ciência. Isso me 
transformou numa pessoa 
educada, culta, civilizada. 

É isso que acontece. E por 
que não? (Risos). 

Como lidar com classes 
muito heterogêneas? 
Vamos pegar o teatro como exemplo. Os atores 
têm de atingir toda a plateia. Algumas pessoas 
são mal-humoradas, não dão muita risada, 
outras não se importam com o mundo. 
Mas o ator tem de atingir a todos. A mesma 
coisa acontece em sala de aula. Havia 30 
alunos na minha sala hoje de manhã. Eu dei 
a aula para os estudantes de nota dez aos 
de nota cinco ao mesmo tempo. Os alunos 
de nota dez conseguiram entender o que 
era um pouco mais complicado. Os alunos 
de nota sete entenderam um pouco menos 
e ainda dei o suficiente para os alunos de 
nota cinco pensar. Você pode fazer isso 
simultaneamente. Esta é a arte de ensinar. E 
você aprende com o tempo. E, a propósito, 
os professores que ensinam crianças de oito 
e nove anos são muito melhores nisso. 

Por que o senhor diz que "uma aula 
emocionante no computador pode ser 
preferível à aula de um professor de 
competência duvidosa'? 
Quando estávamos escrevendo o livro, vi-
sitamos muitas faculdades e pedimos para 
assistir a algumas aulas. Então escreve-
mos um capítulo chamado "Ensino: bom, 

versidades estritamente on-line. Vamos 
acompanhar e ver como se desenvolvem. 

O que o senhor quer dizer 
quando questiona, no livro, os altos 
salários dos reitores? 
Os reitores daqui chegam a receber mais de 
um milhão de dólares por ano. Não sei se no 
Brasil as universidades contam com conselhos 
de diretores, que tendem a ser comandados 
por executivos de sucesso e que recebem um 
monte de dinheiro. É comum pensar que, se os 
reitores forem bem remunerados, as pessoas 
vão prestar mais atenção neles e no seu traba-
lho. É o mesmo que acontece nos conselhos de 
administração de empresas. O salário se torna 
um símbolo: um milhão de dólares deve sig-
nificar que a pessoa é importante, uma figura 
nacional competente. É possível contratar al-
guém tão competente quanto aquele reitor 
por, digamos, US$ 400 mil por ano. Nos EUA, 
o presidente Obama recebe US$ 400 mil - o 
que é pouco para os padrões corporativos. 
Mas o que importa é o aspecto simbólico. • 
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Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 14, n. 166, p. 14-16, jul. 2012.




