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Seminário discute o papel das IES e quais as mudanças necessárias para o século XXI 

"Nossa universidade está mais próxima daquela de mil anos atrás", afirmou o ministro da 
Educação Cristovam Buarque durante o seminário "Universidade: Por que e como reformar?", 
organizado em Brasília pelo Ministério da Educação. O evento, com duração nos dias 6 e 7 de 
agosto, tem como objetivo reunir nomes importantes da área para discutir quais as mudanças 
necessárias para o ensino superior brasileiro nesse início de século.  

Em palestra magna para cerca de 700 pessoas, o ministro disse que a universidade está numa 
encruzilhada que pode levá-la ao isolamento e criticou o sistema de vestibular, a duração e a 
estrutura dos cursos e o atual modelo de financiamento. "Se conseguimos dinheiro para financiar 
Itaipu, por que não conseguimos para aplicar no ensino superior? Por que não utilizamos 
empréstimos internacionais para tanto?", indagou, em tom emocionado.  

Ainda segundo o ministro, a Universidade não consegue mais acompanhar a produção de 
conhecimento, já não garante o passaporte para o sucesso dos alunos por meio dos seus diplomas 
e suas salas de aula não são mais o local exclusivo do ensino.  

As propostas  

A professora de Filosofia da USP (Universidade de São Paulo) Marilena Chauí foi a grande atração 
durante a mesa-tema "Sociedade, Universidade e Estado: autonomia, dependência e compromisso 
social".  

Depois de criticar as instituições universitárias por se submeterem à lógica das organizações 
privadas, Chauí defendeu a extinção do sistema de créditos e do vestibular, a implementação de 
políticas de assistência aos estudantes e o fim do processo de massificação do ensino superior 
com a limitação de turmas de, no máximo, 30 alunos por professor.  

Para a professora da USP, as universidades precisam tomar cuidado com a emergência da 
chamada sociedade do conhecimento. Segundo ela, os sistemas de informação se limitam ao 
papel de difusão e não de invenção ou de inovação, que exigem que os estudantes sejam 
formados em tempo adequado pelas universidades. Para Chauí, é preciso articular a reforma do 
ensino superior com as do ensino médio e fundamental para que se possa assegurar a qualidade 
da educação universitária.  

Outro participante, o presidente da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo) e professor da Unicamp, Carlos Vogt, chamou atenção para a necessidade de se 
implementar uma espécie de SUS (Sistema Único de Saúde) do ensino no Brasil. Segundo ele, a 
criação de um sistema nacional de educação superior que inclua a ciência e a tecnologia seria 
fundamental para definir de maneira mais adequada os papéis de cada agente público e privado.  

Após a apresentação dos palestrantes, nove presidentes de entidades representativas do ensino 
superior expuseram o posicionamento de suas agremiações sobre a reforma das universidades. 
Os presidentes da Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior), da Fasubra (Federação dos Servidores das Universidades Brasileiras) e do Crub 
(Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras) elogiaram a iniciativa do governo em discutir 
o tema e defenderam as linhas mestras de projetos de mudanças nas instituições elaborados por 
cada uma delas.  



O presidente da Anaceu (Associação Nacional de Centros Universitários) pediu apenas que o 
debate sobre a reforma não se concentrasse demais nas instituições públicas, como demonstrava 
a procedência dos participantes dos debates.  

Reforma não vai acarretar aumento de aposentadoria em universidades  

O ministro Cristovam Buarque disse que a aprovação da reforma da Previdência não deverá levar 
a um aumento nos pedidos de aposentadoria. "Os atuais servidores continuam com os seus 
direitos assegurados e quem decide agora que vai ser professor não vai mudar por causa de um 
benefício que vai receber daqui a 30 ou 35 anos", afirmou.  

Para Cristovam, as alterações acertadas nas últimas semanas, que levaram à manutenção da 
integralidade dos salários, resolveram a questão.  

Apesar disso, o ministro disse que a promessa do Governo de distribuir um bônus para os 
servidores que não se aposentarem também é o uma garantia para se evitar a evasão de 
professores. "De qualquer modo, trabalhamos para substituir todos os que se aposentarem por 
novos professores. A nossa solução principal é assegurar a contratação de novos e não impedir 
aposentadorias", afirmou.  
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