
Ministro diz que universidade precisa ter projeto libertário 
 
 
BRASÍLIA - Uma visão da educação superior do Sudão, Argentina, Cuba e Brasil foi 
apresentada na quarta-feira (26), no Seminário Internacional Universidade XXI – 
“Novos Caminhos para a Educação Superior, o Futuro em Debate”, que está 
acontecendo na Academia de Tênis, em Brasília. O ministro Cristovam Buarque 
conduziu a mesa redonda, formada por ministros da educação dos quatro países. 
 
Na oportunidade, afirmou que uma universidade sintonizada com um projeto de nação 
deve ter diversas tensões e que isto está faltando entre projetos diferentes de utopia e 
entre revolucionários e conservadores. “Uma tensão positiva faz o avanço do 
pensamento”, disse. E disse mais: “Se houvesse um golpe de estado na Argentina ou 
no Brasil, os militares não precisariam prender nenhum professor e nenhum aluno. 
Isso me preocupa muito. Algo está errado, se não representamos ameaça às forças 
conservadoras”. Na opinião do ministro, o papel da universidade é empurrar o mundo 
das idéias em direção a um projeto libertário e igualitário.“Comparando com 30 anos 
atrás, estamos devendo esta tensão ideológica que o povo espera de intelectuais e 
professores, servidores e universitários”, concluiu. 
 
Para Cristovam, um encontro como o Seminário Internacional mostra como os 
problemas são parecidos, num mundo global. “Cabe a nós encontrar soluções, não 
importando as perguntas e nem mesmo as respostas formuladas de dentro das nossas 
instituições, mas sempre ouvindo o povo. Não manifestando a partir do que nós 
achamos, do que o mercado determina, mas daquilo que as nossas nações precisam. 
Esse é o papel fundamental do saber responsável”, disse.  
 
O ministro da Educação do Sudão, Mohamed Abuzeid Mustafá, falou sobre a 
importância do ensino superior a distância em seu país. Disse que, há 12 anos, o 
Sudão fez uma reforma educacional e o currículo passou a ser centralizado nas 
necessidades dos alunos, e não mais nas dos professores. Disciplinas como educação 
da população, educação ambiental e da saúde estão integradas nos ensinos básico e 
superior. O país possui 26 universidades estatais e 25 privadas.  
 
O ministro da Educação de Cuba, Fernando Vecino Alegret, acha que é preciso maior 
inclusão social no modelo educacional do ensino superior e levar, cada vez mais, este 
segmento a maior número de pessoas, por meio de vias formais e não formais. Já o 
ministro da Educação da Argentina, Daniel Filmus, disse que, nas últimas décadas, os 
países estão mais desiguais: “Nunca, na história da humanidade, ampliou-se tanto 
essa diferença. Nunca a Argentina teve um nível de desigualdade e de pobreza como 
agora”. Para ele, a globalização tem monopolizado a riqueza e o saber, e os dois 
setores estão vinculados.  
 
O Seminário Internacional Universidade XXI, organizado pelo MEC, em parceria com a 
Unesco, prossegue até amanhã, 27, com a presença de autoridades e especialistas dos 
EUA, Europa, Ásia e América Latina. 
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