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A universidade é um ativo social de valor inestimável que precisa ser defendido, aperfeiçoado, 
modernizado e protegido pelos cidadãos. A juventude brasileira clama por uma universidade 
dinâmica, moderna e sintonizada com a evolução do mundo. Nos quadrantes do país, discute-se a 
reforma da educação superior e os ajustes a serem feitos em nosso modelo de universidade. Face 
às expectativas da população e aos anseios dos educadores, quero abordar, a seguir, alguns 
aspectos que descrevem a universidade por todos desejada e a universidade de que realmente 
precisamos e da qual sentimos falta. Eles podem ajudar o MEC a melhorar o atual sistema 
universitário do país. Estou absolutamente convencido de que o Brasil precisa: 
 
1. De uma universidade mais sintonizada com a sociedade. Considero a sintonia social, como o 
principal indicador da qualidade de toda instituição universitária. Ou a universidade serve bem a 
sociedade que a sustenta, ou não serve para nada. Precisamos de uma universidade mais próxima 
da população e mais atenta ao “barulho das ruas”. 
 
2. De uma universidade mais comprometida com o desenvolvimento nacional e regional, uma 
universidade que seja agente de mudanças sociais e econômicas; que contribua para encurtar a 
distância que separa nosso país dos países mais desenvolvidos; que incorpore e democratize as 
conquistas da ciência e os avanços do conhecimento. 
 
3. De uma universidade fortemente irmanada ao setor produtivo. A geração e difusão do 
conhecimento e da tecnologia, a formação de profissionais, a pesquisa, o desenvolvimento e a 
inovação têm tudo a ver com o setor produtivo. Percebe-se a universidade brasileira ainda muito 
distante do setor produtivo e vice-versa. 
 
4. De uma universidade que ofereça mais perspectivas e oportunidades educacionais para a 
juventude. Nosso país apresenta índices diminutos de matrícula no ensino superior. Abrir as 
portas da universidade para os jovens brasileiros pela expansão da matrícula e promover a 
inclusão social são necessidades e urgências incontestáveis. 
 
5. De um sistema universitário mais justo. Nosso país é freqüentemente apontado como uma das 
nações mais desiguais e injustas do mundo. E o sistema universitário brasileiro, principalmente o 
público, pouco faz para reverter essa situação tida como perversa; antes, contribui para perpetuar 
as desigualdades sociais. 
 
6. O Brasil precisa de uma universidade mais comprometida com a qualidade. A maneira mais 
apropriada de garantir essa qualidade será um sistema de avaliação sistemático, abrangente, 
transparente e bem formulado, que avalie as instituições de forma global (os estudantes, os 
cursos dos diversos tipos e graus, a pesquisa, os serviços prestados à comunidade).  
 
7. De uma universidade mais comprometida com a formação do cidadão e das lideranças. Nosso 
país não necessita, apenas, de profissionais competentes para serem bem sucedidos no mercado 
de trabalho; sente falta (e como sente!) de cidadãos bem formados, conscientes de seus deveres 
e comprometidos com o desenvolvimento de suas comunidades. A universidade brasileira parece 
estar muito pouco preocupada com isso. 
 
8. De um sistema que respeite e inclua a pluralidade de modelos institucionais e seja aberto à 
livre iniciativa. A diversidade enriquece o sistema, nunca o empobrece. Uma tipologia diversificada 
de instituições possui mais condições para atender aos interesses dos estudantes, às demandas 
regionais e ao variado mercado de trabalho. Isso implica aceitar e respeitar o perfil de cada 
instituição, acolher formatos diferenciados de cursos e de ensino. 
 



9. De um sistema de educação superior que incorpore a utilização dos modernos meios de ensino 
a distância. Um país como o nosso, de dimensões continentais e que apresenta enorme atraso na 
educação superior do seu povo, não pode dispensar, em hipótese alguma, a utilização de todos os 
recursos, principalmente os mais modernos. 
 
10. De uma universidade que disponha de condições econômicas de aprimorar-se. Instituições 
“sucateadas” ou desprovidas de meios de progredir não interessam nem aos educadores, nem aos 
estudantes e nem ao país. É preciso considerar a situação econômica de todas as instituições, não 
apenas as públicas. A alta qualidade exigida de todos também é função dos recursos disponíveis, 
uma vez que qualidade tem custo. Quem trabalha no setor sabe o quanto isso é verdadeiro. 
 
Os estudantes, os educadores, os especialistas em educação superior e toda a população que 
neles confia esperam um projeto de reforma que venha a engrandecer a academia, o sistema 
universitário do país e a própria nação brasileira. Precisamos ver implantada a universidade dos 
nossos sonhos e descartada, de vez, a universidade dos nossos pesadelos. 
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