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Os problemas da universidade brasileira são culturais e suscetíveis de correções, mas desde que 
estejamos abertos a mudanças   
 
Acredito ser possível contribuir para a discussão de um modelo brasileiro de universidade para os 
tempos atuais.  Desejo ver o sistema universitário brasileiro amadurecer, aperfeiçoar-se e 
começar a fornecer uma nova geração de líderes para o futuro do nosso país. Quando 
comparamos as características das universidades brasileiras com as de instituições congêneres no 
exterior, notamos que no Brasil existem certas políticas que demonstram uma vantagem: salários 
iguais para docentes homens e mulheres; salários iguais, baseados em titulação acadêmica, 
independentemente do campo de estudos (medicina, artes, administração, esportes etc.); planos 
de aposentadoria, pelo menos para aqueles que atuam em instituições públicas, muito favoráveis 
– até o ano passado; e, talvez mais importante, a capacidade de selecionar, para adaptação no 
país, as melhores idéias pedagógicas e administrativas que surgem em outros países, 
especialmente Europa e América do Norte. O problema é que não colocamos em prática essa 
capacidade. Inovamos muito pouco e resistimos a mudanças em geral. E não se trata de um 
problema de ineficiência, mas, sim, de um conjunto de características culturais que merecem ser 
examinadas, pois travam o desenvolvimento pleno das nossas energias e da nossa criatividade. 
 
1. A Constituição Federal dá ao Ministério da Educação (MEC) a re sponsabilidade pela supervisão 
do ensino superior, público e privado. Contudo, em uma sociedade cada vez mais complexa e 
sofrendo mudanças fortes nas formas de trabalhar e nas capacitações exigidas, a lentidão do MEC 
para processar informação prejudica as universidades que desejam ser mais dinâmicas e 
responsivas à sociedade. Ainda mais grave é o fato de que a tutelagem do ministério faz com que 
todas as universidades tenham a mesma aparência: currículos homogêneos, pasteurizados e 
banais; carreiras uniformizadas e estagnadas. Conclui-se, portanto, que, no Brasil, autonomia 
universitária existe apenas no papel. 
 
2. Embora a nova legislação permita que reitores permaneçam nos seus cargos além dos 
tradicionais quatro anos, na prática isso ocorre raramente, fazendo com que haja pouca 
continuidade e pouca oportunidade de desenvolver novas estruturas internas e novas respostas 
para a sociedade externa ao sistema universitário. 
 
3. A endogenia prevalece, com instituições favorecendo a contratação, como docentes, dos seus 
próprios formados, assim diminuindo a fertilização com novas idéias, novos procedimentos e 
novos valores. 
 
4. Não existe verdadeira competição entre as universidades para chegar a novos patamares de 
excelência e reconhecimento, tanto da própria comunidade acadêmica quanto da sociedade em 
geral. Não há realização de reides quando uma universidade rouba de outra um grande 
pesquisador e sua equipe para fortalecer sua proeminência como centro de excelência. O sistema 
como um todo é pesado, acomodado e imobilizado. 
 
5. Com exceção da Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), em São Paulo (SP), que mantém 
a cátedra Professor Fernand Braudel de Economia Internacional (patrocinada pelo empresário 
Antônio Ermírio de Moraes), não tenho conhecimento de cátedras patrocinadas em universidades 
brasileiras, evidência da falta de confiança dos empresários do país e da acomodação dos 
docentes, que não procuram criar condições favoráveis de trabalho para seus colegas mais 
produtivos. 
 
 



6. Não há uso da sabedoria dos docentes mais antigos nos colegiados acadêmicos – tanto reitores 
como diretores e chefes de departamento deveriam ser membros natos de colegiados, nos quais 
sua experiência pode ser útil para a instituição. 
 
7.  As bibliotecas universitárias merecem investimento sério de recursos e de táticas inovadoras. 
Quando comparadas com suas congêneres no primeiro mundo, elas perdem em todos os quesitos: 
horários de funcionamento, inteireza de coleções (especialmente de periódicos), geração de 
ferramentas que facilitem a pesquisa etc. Aquilo que deve ser o centro nevrálgico de 
conhecimento de qualquer universidade, seu objeto de maior orgulho, no Brasil é apenas 
tangencial. 
 
8. A falta de transdisciplinaridade nas universidades brasileiras produz formados que na realidade 
são técnicos nas suas áreas de especialização: o médico estuda apenas medicina, o historiador 
apenas a história. Há pouco trabalho interdepartamental ou colaboração interunidade; e, quando 
ocorre, tem que ser feito ao custo de recursos externos à instituição. É reduzido o número de 
universidades com programas dedicados ao estudo de áreas geográficas do mundo (África, 
Oriente Médio, América Latina, América do Norte, Europa Ocidental), envolvendo docentes e 
alunos de diferentes departamentos. O resultado é uma visão fragmentada, estática e fechada do 
universo estudado. 
 
9. Não há programas fortes nas universidades brasileiras dirigidos às escolas de ensino médio das 
suas regiões – fontes naturais do seu alunado. Um ministro da Educação, há alguns anos, sem 
oferecer uma proposta para mudar essa situação, atribuiu o baixo desempenho dos alunos do 
ensino fundamental à incapacidade dos professores. As universidades não podem reclamar da 
preparação dos seus futuros alunos se não fizerem uma contribuição efetiva para o 
aperfeiçoamento do ensino médio. E os esforços devem envolver a universidade como um todo, 
não apenas os setores que tradicionalmente têm atuado nessa tarefa. 
 
10. No Brasil, a relação entre a aprendizagem e a tecnologia educacional é assunto que merece 
um profundo exame. Pode ser que a aversão dos nossos professores aos apoios tecnológicos na 
aprendizagem provenha da mentalidade colonialista ("cavalheiro não carrega pacote", e "quem 
trabalha com a cabeça não toca em máquina"); ou talvez venha da supervalorização que a 
"reflexão" tem assumido na pedagogia brasileira, em todos os níveis, eliminando as oportunidades 
para trabalhos práticos, feitos com as mãos e com a cabeça.  As faculdades de educação no Brasil 
ou escondem a disciplina tecnologia educacional ou simplesmente não a oferecem.  Numa 
sociedade cada vez mais tecnologicamente sofisticada, o cidadão que não tiver familiaridade com 
máquinas, com interfaces, com a experiência de dar ordens para algo não-humano, terá 
dificuldades para sobreviver. A escola e a universidade são os lugares naturais para essa 
aprendizagem. Mas isso não está ocorrendo de forma adequada. 
 
Esses tópicos são a ponta do iceberg dos problemas da universidade brasileira. Não são 
comprometimentos econômicos nem políticos: são culturais, suscetíveis de correções e soluções, 
desde que estejamos abertos e dispostos a mudanças. 
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