
Países selam pacto pela universidade do futuro 
 
BRASÍLIA - O compromisso com o ensino público de qualidade e com a 
responsabilidade social, a convivência ética na diversidade e a reafirmação da 
autonomia são alguns dos pontos do Compromisso de Brasília, carta de intenções que 
pesquisadores e representantes de 70 países assinaram nesta quinta-feira (27), para a 
construção da universidade do futuro. O titular da secretaria de Educação Superior 
(SESu/MEC), Carlos Antunes, entende que, a partir de agora, cada país deve procurar 
o melhor caminho para reformular o ensino superior. 
 
“Acredito que, no Brasil, avançaremos nas tendências de que a universidade deve 
refletir e afirmar a realidade social”, disse Antunes. A implantação do sistema de cotas 
para negros e índios, por exemplo, seria uma resposta imediata à necessidade de 
convivência ética com a diversidade racial do brasileiro. “É, ainda, a forma de 
democratizar o acesso ao ensino superior”, disse o secretário. 
 
O seminário produziu, também, uma agenda para registrar os avanços a serem 
observados pelos países no próximo encontro, no ano que vem. “O termo Universidade 
XXI para designar o ensino superior do futuro já está consolidado”, disse Antunes. 
 
Na Carta aos Jovens, também produzida pelo seminário, a tônica é a manutenção da 
universidade como o espaço de construção do saber para um futuro melhor e de paz 
para a humanidade. 
 
Organismos internacionais — Na manhã do último dia de encontro, representantes da 
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco), da Orus, 
organização não-governamental internacional que analisa o ensino superior, do Banco 
Mundial, da Universidade das Nações Unidas (UNU), do Projeto Columbus e do 
Conselho Britânico falaram sobre o trabalho de cada instituição e sobre as perspectivas 
do ensino superior no mundo. Todos reafirmaram a necessidade de investimentos na 
educação superior dos países em desenvolvimento 
 
A UNU, que tem sede em Tóquio, está implantando um programa no Pantanal Mato-
grossense. O articulador do programa é o brasileiro Marco Antônio Dias, assistente 
especial da reitoria da UNU e vice-presidente da Global University System. O Pantanal, 
maior área de terras alagadiças do planeta ainda bem preservada, foi escolhido para 
ser o laboratório de estudo e de busca de soluções para problemas de territórios 
semelhantes no mundo. 
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