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Seminário leva à reflexão sobre o 
tradicional fazer universitário

FERNANDO LOBO

Repórter

Desde que foi criado, em 2011, o seminário 

Repensar a Universidade, renovar a 

prática acadêmica, teve como um 

dos objetivos principais propor uma reflexão 

sobre as questões mais gerais que desafiam 

o tradicional fazer universitário. Idealizado 

e realizado pela Pró-reitoria de Graduação 

(Prograd) da Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF), com apoio da Secretaria de 

Comunicação (Secom) e da Pró-reitoria de 

Extensão (Proex), o seminário procura discutir, 

junto à comunidade universitária, temas 

que possibilitem a todos pensar uma nova 

universidade que vive, pulsa, pensa e existe.

Para o organizador do evento e pró-reitor 

de Graduação, Eduardo Magrone, há anos  a 

UFJF está deixando de ser uma instituição 

voltada quase que exclusivamente para a 

formação profissional de uma elite técnica em 

nível superior e passando a se dedicar mais 

à pesquisa e à pós-graduação. Segundo ele, 

não faz muito tempo que as atividades de 

extensão também marcaram positivamente 

um período da história da UFJF. Todo este 

movimento, acompanhado da expansão e da 

reestruturação da graduação, da presença do 

ensino a distância, da mudança nos processos 

seletivos para ingresso, entre outros aspectos, 

fez com que a UFJF questionasse na prática 

procedimentos e valores cristalizados por 

décadas de um fazer universitário tradicional. 

“Eu não tenho dúvidas que a Universidade 

hoje vive, pulsa, pensa e existe. Porém, não sei 

se isto está acontecendo na medida em que 

o ritmo de nossa época exige. No entanto, é 

fato que não estamos parados. Disso, eu tenho 

certeza.”

O pró-reitor de Extensão da UFJF, Marcelo 

Dulci, ressaltou que a universidade, como 

espaço de reflexão crítica, está em uma crise 

enorme. Para ele, os problemas do mundo 

globalizado se avolumam, mas os rumos a 

serem tomados, inclusive pela universidade, 

ficam cada vez menos claros. A academia, que 

sempre se destacou na discussão dos impasses 

e soluções, tornou-se, nas últimas décadas, no 

Brasil e no mundo, de alguma forma, em mais 

uma fonte de tais problemas, graças, conforme 

ele, ao fato de a criação científica e a produção 

tecnológica do mundo universitário estarem 

instrumentalizadas por uma razão de mercado 

“cega” (ou quase isso) aos outros aspectos da 

vida social – interesses materiais das maiorias, 

a cultura como expressão da diversidade 

humana, a sustentabilidade do planeta e o 

respeito à democracia. “Todos nós estamos 

sendo arrastados para um produtivismo de 

qualidade mais do que duvidosa. Faz-se 

necessário resgatar e fortalecer aquela parte da 

nossa trajetória acadêmica de compromissos 

políticos progressistas e populares, assim 

como, também, colocar nossa imaginação e 

criatividade científicas a serviço da civilização 

em sentido amplo e não da barbárie materialista 

em sentido restrito.” Ele afirmou, ainda, que a 

universidade só tem alcançado esta “meta” 

de forma incompleta. Para ele, a comunidade 

universitária vive em uma “redoma”, em um 

espaço pouco crítico e extremamente elitizado. 

Reverter tal “tendência” é o principal desafio 

pessoal e institucional, o que torna essencial o 

ato de se “repensar a universidade”.

Uma das conclusões do seminário é que, até 

hoje, nenhuma universidade conseguiu atender 

a todas as classes de maneira igual. E isto ficou 

claro com a apresentação do líder indígena 

Ailton Krenak e do fundador do curso pré-

vestibular Educafro, Frei David, na segunda 

edição do seminário realizada em 2012. Krenak 

expôs a relação entre a universidade brasileira e 

os índios. Com raras exceções, só recentemente 

foram criados cursos voltados às nações 

indígenas mas, mesmo assim, a presença de 

índios em cursos superiores ainda é mínima e, 

na sua visão, a causa é o distanciamento entre 

a academia, voltada às questões teóricas, e os 

índios, com sua cultura e tradições orais. Ele 

defendeu que se deve buscar um meio termo 

entre estes dois mundos. Frei David lembrou 

que, apesar da melhoria nos níveis médios de 

Entre as conclusões de especialistas, está o fato de que, até hoje, nenhuma 
universidade conseguiu atender a todas as classes de maneira igual
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escolaridade de brancos e negros ao longo 

dos anos, o padrão de discriminação, isto é, 

a diferença de escolaridade dos brancos em 

relação aos negros, mantém-se estável entre as 

gerações. Portanto, a solução seria fazer valer, 

de fato, o sistema de cotas nas universidades 

(o que foi aprovado pelo Congresso em agosto 

último).

Magrone indicou que a verdadeira avaliação de 

tudo o que a comunidade acadêmica fez, até 

agora, será realizada pelas futuras gerações 

de professores, funcionários, alunos e pela 

sociedade em geral. “É muito difícil afirmar 

hoje, com um grau elevado de certeza, que 

estamos ou não estamos no rumo certo.” Ele  

considerou que, para prosseguir no caminho 

proposto por toda essa discussão e errando o 

menos possível, faz-se necessário abrir ainda 

mais a universidade e favorecer o debate 

interno e com a comunidade, desburocratizar 

todos os procedimentos de avaliação na e 

da instituição, exercer de fato a autonomia 

perante o Estado, os agentes econômicos e os 

movimentos sociais. 

Já a professora da Universidade Paris VIII, 

Anne-Marie Autissier - que também participou 

da segunda edição do seminário -, disse que a 

atual situação do ensino tanto no Brasil (onde 

as universidades federais enfrentaram uma 

longa greve este ano) como na França, com 

a proposta do governo de organizar estudo 

sobre o ensino superior, mostra que a maioria 

das universidades está ansiosa sobre seu futuro, 

principalmente com relação aos recursos para 

ensino e pesquisa. Anne-Marie afirmou que, 

por meio do Processo de Bolonha, bem como 

de diversas reformas realizadas em vários 

países europeus, a principal preocupação é 

a de se ter um modelo global dominante de 

atrair um jovem talentoso para os cursos de 

Licenciatura. Não somente a carreira e os salários 

são pouco atraentes, mas também o ofício 

de ensinar no Brasil parece crescentemente 

associado ao fracasso social e profissional do 

indivíduo. Para a professora associada da UFJF 

e palestrante do seminário, Maria da Assunção 

Calderano, o posicionamento da universidade 

precisa ser entendido no contexto macro e 

micro, ao mesmo tempo, pois pouco ou nada 

adianta ter um posicionamento crítico, se este 

for inoperante. “Considerando a multiplicidade 

de pensamento presente na universidade 

- não existe pensamento único - tornam-

se  necessárias iniciativas institucionais que 

busquem superar os hiatos nas comunicações 

entre universidade, escola e políticas 

educacionais, de modo a, permanentemente, 

exercitarmos a  difícil e imprescindível tarefa 

de examinarmos com cuidado a vida real 

e extrairmos as demandas dessa realidade, 

buscando atender aos desafios impostos 

e propor alternativas para um processo de 

formação docente – inicial e contínua para 

professores da escola básica  e da universidade. 

Nesse processo de formação contínua, deve-se 

reconhecer a importância do conhecimento 

epistemológico, filosófico e metodológico, 

tendo em vista o propósito educacional: a 

propiciar-se criticamente do conhecimento 

historicamente acumulado e transformar esse 

conhecimento a favor da melhoria da condição 

humana.” Maria da Assunção ressaltou que a 

universidade cumprirá seu papel à medida que 

refletir conjugadamente e apresentar subsídios 

para as políticas educacionais, conciliando  

melhorias das condições de trabalho, ensino e 

aprendizagem nos diferentes setores da escola 

básica e da própria universidade. 

mercado para as universidades, lidando com 

entrada de recursos privados para a pesquisa, 

cursos fortemente ligados ao mercado de 

trabalho e uma capacidade de acolhimento 

de estudantes estrangeiros. “Claro que a 

universidade tem de mudar, tem que ser mais 

eficiente para a preparação de novas gerações. 

Mas ela (a universidade) deve também 

relacionar a pesquisa com as necessidades 

sociais, principalmente no campo das ciências 

sociais e humanas. No entanto, este ponto de 

mudança necessita de uma discussão de longo 

prazo.”

Uma outra preocupação levantada durante 

o seminário foi com relação à formação de 

professores, principalmente para ensino médio 

e que, segundo Magrone, já apresenta um 

colapso em algumas áreas de conhecimento. 

A verdade, no seu entender, é que à docência 

é hoje reservado um lugar simbolicamente 

desqualificado no interior das universidades 

brasileiras. “Está ficando cada vez mais difícil 

“Claro que a universidade 
tem de mudar, tem que 
ser mais eficiente para 
a preparação de novas 
gerações. Mas ela (a 
universidade) deve também 
relacionar a pesquisa com 
as necessidades sociais, 
principalmente no campo das 
ciências sociais e humanas”

(anne-Marie autissier, professora da Universi-
dade Paris Viii)
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Ailton Krenak, Frei David e Anne-Marie participaram da segunda edição do Seminário Repensar a Universidade
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