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Evento propõe debate sobre desafios das universidades ibero-americanas. 

Ainda que reconheçam o seu poder no desenvolvimento econômico e social da Ibero-América, 
instituições de Ensino Superior ainda precisam aprender a se relacionar de maneira mais 
orgânica com a sociedade e o poder público. A avaliação é feita por Marcelo Fernandes de 
Aquino, reitor da Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), quando reflete sobre os 
desafios da universidade ibero-americana frente a um mundo em transformação.  

O tema será debatido na primeira mesa-redonda do II Encontro Internacional de Reitores, que 
será realizada em Guadalajara, no México, nos dias 31 de maio e 1º de junho, com a 
participação de representantes de mil universidades da América Latina e da Península Ibérica. 
Na mesa-redonda sobre o assunto, o Brasil será representado por Aquino, Amaro Lins, reitor 
da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), e Herman Jacobus Voorwald, reitor da Unesp 
(Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho).  

Para Voorwald, ainda há universidades com foco exclusivamente em suas atividades fins, em 
busca de atingir indicadores internacionais de competência. O direcionamento, segundo ele, 
tem deixado a atuação social para segundo plano. "O desafio está na busca pelo equilíbrio na 
atuação", acredita o reitor, que aposta que essa será a grande questão presente no evento.  

Na opinião do reitor da Unisinos, o papel das universidades vai muito além da formação de 
recursos humanos e da produção do conhecimento. "Elas devem interagir de forma mais 
autônoma com a sociedade e não mais de maneira clientelística. A universidade passa a ser 
articuladora de grupos e projetos de pesquisa. Assim é como vejo a universidade daqui a trinta 
anos", prevê ele. Segundo Aquino, o coletivo geralmente se organiza a partir da revolução 
técnico-cientifica. "Fator que comprova a necessidade de organização focada em produção de 
conhecimento diferenciado", afirma ele.  

Embora o reitor da Unesp concorde com a posição de Aquino, ele ressalta a existência de 
consciência das universidades diante do papel delas perante a comunidade. "Elas sabem de 
suas responsabilidades em formar bons cidadãos e profissionais, além de gerar conhecimento 
e de transferi-los para a sociedade. Também reconhecem a importância de programas de 
políticas públicas no sentido de permitir que mais jovens possam participar da vida 
acadêmica", garante Voorwald. Reconhecimento que, segundo ele, propicia mudanças. "Para 
contribuir ainda mais com o desenvolvimento regional, muitas universidades renovam seus 
níveis de atuação, seja a partir da criação de parques tecnológicos, ou do desenvolvimento de 
agências de inovação", adeclara ele.  

Além desse reconhecimento, Aquino também propõe o rompimento com a identidade da 
própria universidade. "É preciso que o negócio seja reinventado a partir da mudança de seu 
papel na sociedade do conhecimento", diz. Para ele, a transformação deve atingir ainda o 
modelo mental das instituições. "Apesar de viverem confortavelmente numa torre de marfim, 
precisam se adaptar a novas necessidades e demandas do mundo humano. Mesmo com oito 
séculos de tradição, a universidade deve se reinventar de tempos em tempos. Esse é o grande 
desafio", acredita ele.  

De acordo com Aquino, essa reinvenção também deverá atingir a governança da comunidade 
universitária. Ele vislumbra mudanças no modelo político das instituições, com o 
desenvolvimento de gestão mais democrática. "A partir da inclusão de públicos que até então 
estavam fora da instituição, da organização de redes de pesquisa e do compartilhamento 
interinstitucional.  



Os ciúmes de seus patrimônios científicos devem ser deixados de lado, pois o grande passo é a 
evolução da pesquisa na linha do empreendedorismo", explica o reitor da Unisinos. "Hoje não é 
mais aceitável o sábio isolado, é preciso trabalhar em rede. Um conceito novo que ainda não é 
bem visto, mas que precisa se tornar mais robusto", acrescenta ele.  

Apesar das sugestões dos reitores da Unesp e da Unisinos, não há receitas para que os 
desafios da universidade ibero-americana sejam superados. O tema, segundo Voorwald, ainda 
precisa ser bastante debatido na comunidade acadêmica. "Considerando a participação de 
universidades de países de distintas realidades sócio-econômicas, a discussão tende a ser 
ainda mais abrangente. Embora essas diferenças sejam propiciadas pela autonomia 
universitária, os problemas na região são muito semelhantes", destaca ele. 
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