
Reforma Universitária: uma ousada ten-
tativa de contextualização

O Consenso 
de Washington, foi uma reunião do Banco Mundial de 
1991 que determinou políticas de orientação para que 

os países periféricos retomassem o rumo do crescimento 

econômico. Precisamente em 1991, porque com a recém 

queda do bloco socialista do leste europeu, não se torna 

mais interessante fazer frente política a outro projeto 

de sociedade, é iniciado um processo de destruição do 

estado de bem-estar-social (no Brasil, não se consolidou 

uma verdadeira política de estado de bem estar social, 

pela própria característica subserviente da nossa economia 

frente ao Capital internacional, mas podemos encontrar 

algumas evidências), que se caracterizou por conceder 

principalmente no pós Segunda Guerra Mundial, alguns 

direitos trabalhistas e serviços públicos (o que inclui 

ai a educação) aos trabalhadores, que mudam o foco 

de suas lutas, o que antes era sua “emancipação 

frente ao Capital”, passa a ser “a manutenção dos 

direitos garantidos pelo próprio Estado burguês”.

O pacote político para os países periféricos “re-

tomarem o rumo do crescimento” seria o de reti-

rar da esfera pública atividades potencialmente com-

petitivas com o Capital, e uma delas é a educação.

Nosso primeiro governo democrático, que conseguiu a 

estabilidade necessária para implantação das políticas do 

Consenso (as chamadas políticas neoliberais), foi a elei-

ção em 1996 do PSDB na figura do presidente Fernando 

Henrique Cardoso. Sua imediata política educacional foi 

a de desvincular o ensino técnico do ensino médio (de-

creto nº 2208 de abril de 1997), que determinou corte 

de verbas, captação de recursos da iniciativa privada 

e um evidente ataque do ensino no plano pedagógico, 

visando otimizar uma formação fragmentada voltada ao 

mercado de trabalho, já que o estudante poderia formar-

se apenas com matérias técnicas no ensino médio.

Em seu segundo mandato, ocorre um desgaste 

geral, e um fator que podemos atribuir é a insatis-

fação popular com as diversas privatizações agressi-

vas e fraudulentas (como a da Vale do Rio Doce), 

surgindo como horizonte a ascensão de um governo 

democrático-popular que inibiria tais políticas neoliberais.

Algo vital para analisarmos todo o grupo que as-

cendeu ao executivo federal na figura do PT, é que 

no geral são pessoas com intensa experiência sin-

dical e estudantil, assim, este grupo é radicalmente 

diferente do PSDB na apresentação de suas propos-

tas, pois conhecem a linguagem que utilizamos e os 

meios de desorganizarem os movimentos. Mas mes-

mo com uma maquiagem, as reformas do PT pos-

suem qualitativamente o mesmo fim: a implantação 

das políticas neoliberais do Consenso de Washington.

Nesse momento, o enfrentamento da reforma universitá-

ria executada a conta gotas pelo governo federal é árdua, 

exige defesas mais qualificadas e menos jargões. Torna-se 

ineficaz a tentativa de juntar as palavras “Lula e Neoliberal” 

das mais criativas maneiras. Suas propostas aparecem como 

“democratização e expansão” como propagandeado pelo 

REUNI, acesso aos estudantes de baixa renda ao ensino 

superior privado com a concessão de bolsas isentando 

a faculdade do recolhimento de impostos, via PROUNI. E 

com grande malícia reinterpreta a autonomia universitária 

de “gestão dos recursos” para autonomia de “captação 

dos recursos”, validando as parcerias público-privadas que 

incrementam o financiamento de pesquisas nas universidades 

(e com certeza a iniciativa privada não é nada neutra).

O grande desafio para o ME combativo é traçar um 

eixo estratégico de lutas, dialogável com os estudantes das 

universidades públicas e privadas que defenda um modelo de 

educação que confronte a mercantilização do ensino capitalista.

Feita a revolução nas escolas, o 

povo a fará nas ruas” 

Florestan Fernandes
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Ampliando-se a visão para um pouco além dos 

interesses egóicos que se fazem presentes a todo mo-

mento, e tendo uma concepção mais holística e inte-

grada de sociedade, podemos conceber um projeto ou 

modelo que melhor represente os ideais coletivistas para 

um segmento em específico: o ensino superior.  Desde 

muito se acredita em idéias que defendem um ensino 

superior que, em primeira instância, seja provedor da 

formação profissional do indivíduo e de sua inserção 

como agente atuante, crítico e transformador da realidade 

em que vive. Uma premissa básica para este propósito 

é o próprio acesso universalizado de qualquer indivíduo 

neste processo, acesso livre, garantido pela gratuidade 

e por medidas que facilitem a permanência do mesmo 

na universidade, indiferente à classe social a que o 

mesmo pertença. As implicações disto se fazem a partir 

do que a própria universidade traz como princípio de 

existência: a produção de conhecimento e a sua respec-

tiva aplicação, de modo que contribua para a melhoria 

das condições de vida da população como um todo.

 Se introduzirmos o aspecto coletivo para a 

realização destes preceitos tem-se como óbvio que é fun-

ção do estado garantir o acesso à formação educacional 

básica e superior, sendo isto pleno direito de todo e 

qualquer cidadão. Como já se sabe o cumprimento deste 

processo é falho, o que resulta na falta de espaço para 

todos os indivíduos da população terem acesso a uma 

formação completa. O investimento do estado, portanto, 

não garante a educação plena e de qualidade nem 

mesmo no ensino básico, resultando em um déficit no 

ingresso ao ensino superior. Em proveito disto, observa-

se a expansão vertiginosa de um segmento de mercado 

que se fortalece com a falácia da educação pública, e 

lucra em cima da provisão desta carência: a educação 

superior privada de caráter empresarial. Transfere-se para 

o indivíduo o ônus, que não é pequeno, de garantir 

sua formação profissional com qualidade, excluindo deste 

processo os que não têm os recursos para este investi-

mento, resultando em um agravamento do abismo social 

que prevalece em nossa sociedade.  Reverter este quadro 

é possível! Somente o estado passando a investir seus 

recursos de maneira sistemática nos segmentos educa-

cionais, garantindo um ensino de base com qualidade e 

expandindo as instituições públicas de ensino superior sem 

que estas percam qualidade, ou seja, que haja aumento 

de vagas com respectivo aumento e valorização do corpo 

técnico e das estruturas necessárias a este propósito. 

 De fato o governo atual desde muito elabora 

e implementa reformas na tentativa de sanar as falhas no 

ensino superior. Neste contexto, surge o chamado plano 

de reestruturação e expansão das universidades, sendo 

direcionado às instituições federais de ensino superior 

(IFES) que respondem ao REUNI, decreto do governo 

Federal que propõe uma sistemática reestruturação das 

universidades federais. Como todo decreto, este, nos 

apareceu de maneira imposta, sendo apresentada às 

universidades uma série de medidas a serem tomadas 

para que essas recebam verbas para sua respectiva 

ampliação. As propostas, em muitos dos casos, foram 
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sendo aprovadas em instâncias superiores das universi-

dades sem nenhum debate com a comunidade universi-

tária, corpo técnico e estudantes. Ao serem analisadas 

a fundo, percebeu-se o motivo de grande pressa na 

aprovação e implementação das medidas propostas e a 

não abertura em debate às conseqüências das mesmas. 

As reformas propostas na íntegra resultariam mas-

caradamente, sobre o pano de fundo de ampliação das 

vagas por maior investimento do governo federal, em 

uma massificação desenfreada e irresponsável do ensino 

superior nas universidades federais, pretendendo-se criar 

mais vagas sem o aumento da infra-estrutura e do corpo 

docente para supri-las. Na integra, o REUNI prevê a provi-

são de uma verba adicional para as IFES que cumprirem 

as metas propostas no decreto: a ampliação da proporção 

Professor-Aluno para 18/1 e de 90% de aprovação. Ou 

seja, o cerne do decreto é colocar mais estudantes nas 

IFES para o mesmo contingente de docentes e garantir os 

diplomas destes estudantes, mesmo que não haja estrutura 

para tal feito. É bem claro que a verba destinada pelo 

REUNI não se destinará a uma reestruturação efetiva, não 

se destinará a contratação e maior investimento no corpo 

docente nem em estrutura e logística. O destino do in-

vestimento é no resultado: maior quantidade de estudantes 

se formando no ensino superior em universidades fede-

rais, mesmo sob condições precárias de funcionamento.

O resultado requerido pelo plano centra-se no diploma 

e não no ensino, processo que já é observado no ensino 

básico e que vem gerando sua gradativa perda de quali-

dade, o ensino superior seguirá o mesmo caminho se as 

reformas do governo forem cumpridas. O objetivo central 

da universidade vai-se perdendo, ao invés de promover 

o tripé universitário ensino-pesquisa-extenção direcionare-

mos o ensino superior para formação de uma massa de 

diplomados resultantes de um sistema falho, precário e 

de péssima qualidade, que servirão de engrenagem em 

um mercado de trabalho exploratório e alavancador das 

diferenças sociais constantes em nossa sociedade. Tal 

processo já até influência a formulação de segmentos 

mais flexíveis no escopo de “Universidade Nova”, propostos 

pelo REUNI. A “Universidade Nova” contará com cursos 

de maior interdisciplinaridade e tempo mais curto de 

formação, 2 a 3 anos, são os intitulados BIs : “Bachare-

lados Interdisciplinares”. Neste novo modelo sacrifica-se a 

formação profissional integral e gera uma predominância 

da hiper-especialização profissional. Exatamente o que o 

mercado mundial busca explorar como mão-de-obra barata 

e descartável, um profissional que não tenha flexibilidade 

de atuação e carreira de trabalho. Em suma a própria 

formação superior parece estar mudando segundo as 

tendências de mercado, a subordinação cada vez mais 

intensa do indivíduo a uma máquina exploratória e ge-

radora de diferenças sociais que é a economia Mundial.

 É este o futuro que queremos para 

o ensino superior? É esta “Universidade Nova” que 

parece transfigurar os objetivos centrais da edu-

cação que aceitaremos para um futuro próximo? Re-

almente é “papo que dá muito pano pra manga”...
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No primeiro semestre do presente ano pudemos acom-

panhar o lastimável caso que ocorreu na UnB (Universidade 

de Brasília), referente a um escândalo envolvendo a adminis-

tração da universidade com a Finatec (Fundação de Empre-

endimentos Científicos e Tecnológicos), fundação de apoio que 

atua junto àquela universidade. Dentre as irregularidades, o 

escândalo envolveu o desvio de verbas para a decoração do 

imóvel do reitor e para o lazer dos dirigentes da fundação. 

As fundações de apoio às Instituições Fede-

rais de Ensino Superior (IFES) são fundações de direi-

to privado, regidas pelo Código Civil Brasileiro e sem 

fins lucrativos, nos termos da Lei Federal Nº 8.958/94. 

Vinculadas a universidades, centros federais de educa-

ção tecnológica (CEFET´s), hospitais universitários e outros 

centros de pesquisa, as fundações privadas “de apoio” 

foram criadas com a prerrogativa de captar recursos para 

a pesquisa, para o ensino e para a extensão e ainda de 

contornar dificuldades de natureza administrativa e entra-

ves legais agilizando o uso dos recursos públicos. Desse 

modo, em teoria, elas intermediariam a relação do governo 

e dos seus investimentos com estas Instituições e as-

sim auxiliariam e fomentariam o desenvolvimento das IFES. 

Sob esse conjunto conceitual poderíamos iniciar esse tex-

to problematizando o fato de essas fundações, por natureza, 

transferirem para a iniciativa privada o papel do Estado em 

garantir investimentos constantes na educação pública, o que 

aprofunda a realidade problemática da universidade brasileira 

atual, aonde o orçamento destinado a educação já é bastante 

estreito e comprimido. Mas, não se trata simplesmente disso. 

Por detrás das prerrogativas em que elas atua-

riam na prática verificam-se muitas irregularidades en-

volvendo as fundações, algumas inclusive, indo de en-

contro ao que estabelece a Constituição Federal. 

Dentre essas irregularidades, as mais recorrentes en-

volvem o desvio de sua finalidade quando contratos e 

convênios com objetos não relacionados à pesquisa, ao 

ensino, à extensão ou desenvolvimento institucional são fei-

tos. Ao invés de, como elas se definem conceitualmente, 

se colocarem como patrimônio financeiro ou material privado 

a serviço de uma causa ou interesse social, as fundações 

muitas vezes transformam-se numa causa privada a serviço 

da formação de patrimônios também privados, às custas 

da credibilidade das IFES às quais se vinculam e dos 

recursos públicos que elas próprias terminam administrando. 

Nesse sentido, elas acabam por agir como se fos-

sem empresas e, aproveitando-se de sua natureza pública, 

fecham negócios com o dinheiro público sem o processo 

de licitação, burlando tanto as leis do mercado quanto as 

regras da administração pública. Mesmo não devendo possuir 

caráter lucrativo, algumas fundações obtêm lucros muito altos 

que resultam desses negócios em que elas se envolvem. 

A ausência de prestação de contas e de orçamen-

tos detalhados, obrigatórios pela Lei No. 8.958/94 (Art. 3º 

Na execução de convênios, contratos, acordos e/ou ajustes 

que envolvam a aplicação de recursos públicos, as funda-

ções contratadas na forma desta Lei serão obrigadas a: 

II - Prestar contas dos recursos aplicados aos ór-

gãos públicos financiadores;), prática também muito comum, 

resultante da falta de transparência na relação com a 

universidade, abre brechas para a gestão irregular de ver-

bas públicas, assim como ocorreu no caso da UnB, bem 

como em diversas outras Instituições, como vem sendo 

demonstrado pelo Tribunal de Contas da União. E a lista 

de Universidades “apoiadas” por Fundações privadas que 

possuem comprovadas irregularidades não é pequena: UFPE, 

UFMT, UFAC, Unifesp, FURG, UFSM-RS, UFSC, USP, 

UNICAMP, UFRJ, UFRGS, UFPR, UESB, dentre outras. 

No âmbito de sua relação com os currículos dos cursos 

superiores elas comprometem a liberdade e autonomia univer-

sitárias, ao submeter às atividades de ensino, pesquisa e ex-

tensão à lógica do mercado, para atender aos interesses des-

te em detrimento das demandas sociais. Isso incompatibiliza 

a atividade acadêmica crítica e socialmente referenciada, parte 

central das obrigações das universidades públicas, formatando 

tais cursos e currículos a uma lógica mercantilizante, ferindo 

o artigo 207 da Constituição Federal (Art. 207 As Universi-

dades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e 

de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio 



As InstItUIções de ensIno sUpeRIoR e As FUndAções 
pRIvAdAs “de ApoIo”

UM POUCO (mais?) DE REFORMA UNIVERSITÁRIA 10

de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão). 

Outra problemática inconstitucional é relativa à cobran-

ça de taxas e mensalidades em cursos prestados pela 

universidade pública que deveriam ser gratuitos, ferindo o 

artigo 206 dessa mesma Constituição (Art. 206. O ensino 

será ministrado com base nos seguintes princípios: IV – 

gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;). 

Como exposto, há a intermediação irregular em ati-

vidades que poderiam e deveriam ser executadas pe-

las próprias universidades. Com relação ao fomen-

to à pesquisa no país, existem órgãos públicos criados 

para este fim, que são a Capes, o CNPq e a Finep. 

Contrariando uma lista de justificativas apresentadas pelos 

Conselhos Superiores das diversas IFES, que defendem a 

dependência dessas Instituições com relação às fundações 

“de apoio”, algumas Universidades assumiram de fato o seu 

compromisso junto ao povo brasileiro e optaram por toma-

rem para si a responsabilidade pela correta e transparente 

administração dos recursos públicos destinados a elas, bem 

como pela captação de recursos externos sem que isso 

desvirtue a base dos Princípios Constitucionais para o ensino 

nas IFES. Elas vêm demonstrando como esse tipo de ad-

ministração é, além de possível, muito mais frutífero para as 

Universidades, a exemplo da Universidade Federal do Amapá, 

que após a constatação de inúmeras irregularidades na atu-

ação da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico na Área da Saúde – Funsaúde – vem, de 

forma bem sucedida, administrando seus próprios recursos. 

A constatação de inúmeros casos de irregularidades na 

atuação das Fundações privadas “de apoio” nos faz atentar 

para a responsabilidade que nos é relegada de, enquanto 

estudantes, fiscalizar, cobrar e lutar pela nossa Universidade. 

Pela educação de nosso povo. Nesse sentido, terminamos 

esse texto com algumas palavras de Darcy Ribeiro, um 

dos grandes idealizadores da UnB, já antevendo o futuro: 

“Poucas coisas me doeram tanto, talvez nenhuma me 

doeu assim, como saber, um dia, que a imensa maioria dos 

sábios que trouxera para cá, em defesa da dignidade desta 

Universidade, por não aceitarem seu avassalamento, saíram 

em diáspora mundo afora. Eram mais de duzentos sábios e 

aprendizes, selecionados por seu talento, para plantar aqui a 

sabedoria humana. Cada um deles levaria no peito, pela vida 

afora, um fundo sentimento de orfandade pela Universidade 

sonhada e perdida. Ainda hoje, onde estiverem, recordam 

aqueles poucos anos de alegre criatividade, de convivência 

amiga, de esperança co-participada que viveram aqui, como 

instâncias estelares de suas vidas. Haverá quem pense que 

a universidade, como a matriz de reprodução das classes 

dirigentes da sociedade dentro de uma civilização, tem mais 

a ver com a prosperidade dos ricos que com o destino 

dos pobres. É até moda em nossos dias delegar aos 

automatismos da História as tarefas da redenção social, cui-

dando que os ricos mais enriquecidos socorrerão os pobres. 

Longas e árduas foram as batalhas que travamos 

para chegar a essa hora de cumprimento dos desíg-

nios da UnB. As próximas décadas serão também de 

lutas, das gratas lutas dos florescimentos do renas-

cer. Antevejo algumas dessas batalhas. A primeira de-

las é reconquistar a institucionalidade da lei original, que 

criou a Universidade de Brasília como organização não-

governamental, livre e auto-construtiva. Simultaneamente, 

cumpre libertar-nos da tutela ministerial, assumindo plenamente 

a responsabilidade na condução de nosso destino. Olhando 

para o futuro, nostálgico de mim e dos velhos tempos, o que 

peço é que voltem ao Campus Universitário Darcy Ribeiro 

aquela convivência alegre, aquele espírito fraternal, aquela de-

voção profunda ao domínio do saber e a sua aplicação frutí-

fera. Éramos uns brasileiros apaixonados pelo Brasil, prontos a 

refazê-lo como um projeto próprio, que fosse a expressão da 

vontade dos brasileiros. Não éramos mesmo compatíveis com 

a ditadura que se instaurou contra o povo e contra a Nação. 

Foi num ato de defesa própria que a ditadura dispersou 

aquele corpo de professores irredentos. Eles acreditavam que 

fôssemos perigosos. Gosto de pensar que éramos mesmo.” 

CENTRO ACADêMICO DE BIOLOGIA PROFESSOR 

VALDINAR CUSTóDIO (CABIO UFC)
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Historicamente, a educação brasileira não tem sido acessí-

vel a todos/as. Tem sim apresentado uma natureza elitista, para 

uma minoria “capacitada” intelectual e culturalmente. De início, com 

a formação universitária restrita a altos funcionários da Igreja e da 

Coroa e aos filhos dos grandes latifundiários nas instituições euro-

péias e, posteriormente, com o surgimento das universidades bra-

sileiras, criadas para atender às demandas de uma elite local.

A criação dessas universidades no Brasil caracterizou o início 

da participação do país no jogo global de novas regras: “O poder 

tem quem gera conhecimento”, o novo estágio da economia mundial.

Passou-se, desde então, a buscar tal conhecimento de for-

ma cada vez mais intensa, avaliando-se que, dessa forma, nosso 

país poderia vir a superar suas deficiências, transpor seus obstácu-

los e galgar um patamar diferente. Residiria aí a possibilidade de 

posicionar-se lado a lado de outras potências intelectuais do mundo.

Contudo, nessa corrida pelo conhecimento, na qual nós, estudan-

tes universitários, estamos inseridos, esbarra-se com a percepção da 

realidade dos países ditos emergentes. Com os seus contextos parti-

culares, com os embaraços, barreiras e dificuldades que emergem das 

nossas condições de “subdesenvolvimento”, naturalmente diferente das 

vivenciadas por outros países, já passados por degraus históricos que 

jamais passaremos. Essa expectativa de equiparação é, portanto, ilusória. 

A partir dessa reflexão, a análise que fazemos é que a edu-

cação deveria, essencialmente, primar pela formação de indivíduos que 

pensem soluções para os problemas vivenciados, com os quais, por 

incontáveis vezes, nos deparamos e primar também pela formação 

de indivíduos que integrem a sua ação local a uma percepção glo-

bal, através de um ensino contextualizado com a realidade, capaz 

de formar sujeitos críticos e atuantes. Que atendam às demandas 

da sociedade e produzam conhecimento para a melhoria das nossas 

condições de vida, tendo, por fim, o equilíbrio natural. O conceito 

de qualidade de ensino referenda-se compreendendo que muito mais 

úteis são os conhecimentos válidos para o nosso progresso social.

Infelizmente, diferente do que propomos, a conjuntura da edu-

cação brasileira, hoje, é outra. Diametralmente oposta ao que an-

siamos. A carência de políticas públicas adequadas e condizen-

tes com essa “essência” por nós defendida gerou grandes perdas 

para as universidades brasileiras. A educação tem sido feita por 

decretos, excluíndo-se qualquer proposta de construção que dialo-

gue com a sociedade visando atender as suas reais necessidades.

Tais condutas traçam o desenho de uma situação marcada por pro-

blemáticas relativas à infra-estrutura inadequada, à injusta remuneração dos 

docentes, ao baixo número de contratações, à conseqüente sobrecarga do 

regime de trabalho dos professores, à carência de verbas específicas para 

a assistência estudantil, ao desequilíbrio de importâncias dada ás bases que 

fundamentam o tripé da universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão.

Além de tudo isso, como se já não fosse o bastante, tem-se 

procurado implementar reformas que só maximizarão essas dificuldades já 

existentes e que colocarão em risco ainda maior a qualidade do ensino.

Através dessas reformas, potencializam-se as possibilidades de pre-

dominar uma educação superior massificante, cujo valor centra-se mais 

no diploma que no aprendizado em si, onde a prática da aprovação pela 

aprovação há de achar conforto, como já ocorre em outros níveis de ensino.

As propostas de expansão vindas dessas reformas, pelo próprio 

formato em que foram elaboradas, caracterizam um crescimento desen-

freado e irresponsável. Quer-se aumentar o número de vagas e criar 

novos cursos sem se possuir infra-estrutura adequada para tanto, sem 

se oferecer condições de trabalho dignas para os docentes. Aumentando 

o regime de trabalho dos mesmos, poderá vir a diminuir a relação 

entre eles e os estudantes. Relação esta que permita acompanhá-

los e orientá-los efetivamente. Que permita conhecê-los. Poderá vir-se 

ainda a dissociar radicalmente o ensino da pesquisa e da extensão, 

por não haver tempo suficiente para que esses profissionais pos-

sam dedicar-se de maneira adequada a cada uma dessas atividades.

Através de fórmulas complexas e nem sempre lógicas, que não escla-

recem de forma objetiva como cada curso dessas instituições de ensino será 

apreciado com as reformas, sem se considerar a necessidade de respeito 

pela identidade, e particularidades, das instituições, mascaram-se os insuces-

sos. Mascaram-se os problemas e as dificuldades que temos a enfrentar.

A implementação dessas citadas reformas e a manutenção 

da atual política relativa à educação no Brasil, por fim, não re-

fletirá somente numa amplificação do modelo atual e precário em 

que nos encontramos, mas numa série bem maior de perdas.

Diante disso, avaliamos que o nosso papel, enquanto estudantes 

de biologia, nesse contexto, é de inicialmente estarmos refletindo sobre 

toda essa conjuntura, para que avaliemos as nossas ações e práti-

cas presentes e para que atuemos de forma crítica ao desenvolver 

nossos projetos e pesquisas. Avaliamos ainda que seja nosso papel 

exercer pressão para que as nossas demandas e necessidades sejam 

atendidas, para que o papel da universidade seja realmente cumprido.

Nós, estudantes de biologia, defendemos o acesso e a perma-

nência dignos para todos/as nas instituições de ensino. Defendemos 

a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Defendemos 

que esse ensino seja voltado para a formação de sujeitos críticos e 

atuantes. Que leve o individuo a refletir e a atuar conforme as reais 

necessidades do seu meio social. Que garanta que cada um contribua 

de acordo com suas possibilidades e seja atendido segundo as suas 

necessidades. Que possibilite a construção (e a prática) de metodologias 

participativas. Que busque a integração dos conhecimentos numa pers-

pectiva totalizante. Defendemos a educação pública, laica, socialmente 

referenciada e de qualidade, com caráter emancipatório e transformador.

CENTRO ACADêMICO DE BIOLOGIA PROFESSOR VALDINAR 

CUSTóDIO – CABIO UFC.
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Quando entramos na Universidade, geralmente não 

temos uma noção do que seja a vida acadêmi-

ca nos bacharelados e licenciados, sendo que faz 

parte do básico na vida acadêmica, seguir os três 

pilares da Instituição de Ensino Superior, na qual 

você universitário, faz parte: o Ensino, a Pesqui-

sa e a Extensão.Segundo a Constituição Federal: 

 Art. 207. As universidades gozam de au-

tonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.   

 O Ensino e a Pesquisa atualmente, nos cur-

sos de Biologia, têm sido prioridade, deixando a Exten-

são com uma imensa defasagem no que diz respeito 

às informações que são engavetadas (com inúmeros 

artigos científicos, monografias, dissertações, teses, e 

outros tipos de publicação) e, consequentemente, não 

são socializadas. Sem  chegar à comunidade as pos-

síveis soluções para as problemáticas encontradas nas 

conclusões que as pesquisas trazem, são ignorados os 

cidadãos que financiam nossa vida acadêmica através 

dos inúmeros impostos, isolando a Universidade da 

sociedade na qual vivemos. Portanto, não há uma polí-

tica igualitária para os três pilares dentro das Universi-

dades e, com isso, a formação de um profissional, ou 

quem sabe um técnico, está altamente comprometida. 

A exigência da Extensão quanto à multidisciplina-

ridade e, principalmente, trabalho em conjunto, afasta 

muitos acadêmicos egocêntricos acostumados com o 

jeito científico de trabalhar sozinho fazendo as práticas 

do “Fetichismo Acadêmico” e da “Masturbação Inte-

lectual”. A problemática se agrava na conceituação e 

no caráter válido da Extensão Universitária, onde ela 

pode ser confundida com cursos de extensão, o que 

é feito pela maioria dos universitários mal informados. 

O mesmo acontece com a Extensão assistencialista, 

promovida pelos cursos da Área de Saúde, tratando 

a Extensão Universitária como prestação de serviços.

 A proporção chega a assustadores números, 

por exemplo, na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 

segundo o relatório de 2007 fornecido pela Pro-Reitoria 

de Extensão e Assuntos Comunitários, o Departamento 

de Biologia significou um Projeto de Extensão dentre 

os mais de 100 cadastrados na Universidade. 

 Quanto a Pesquisa comparada à Exten-

são, há 87 Projetos de Iniciação Científica na gran-

de Área de Ciências Biológicas, segundo os anais 

do último que expõe os resultados das Pesquisas 

da Instituição, enquanto a Extensão nos surpre-

ende com um projeto cadastrado. Uma verdadei-

ra vergonha institucional, que é encontrada também 

nos demais cursos de Biologia do país.   

 Podemos também considerar um quarto pi-

lar, implícito na formação de um profissional com 

responsabilidade social: o Movimento Estudantil e, 

em geral, os Movimentos Sociais. O atual Sistema 

Acadêmico com viés Científico bane este a estru-

turação universitária, por não servir para o currícu-

lo, não tendo reconhecimento de que há a evolu-

ção do senso-crítico, que posteriormente vai fornecer 

uma maior visão de mundo, fazendo a politização 

do graduando, contribuindo para sua profissionaliza-

ção ter raízes nas problemáticas sociais, bem como 

nas problemáticas técnico-científicas.  O senso-crítico 

dentro da Universidade, promovido pelo quarto pi-

lar, é que puxa os outros três pilares oficiais. 

Estudante tem voz e voto dentro da Univer-

sidade, é só buscar Centro Acadêmico/Departa-

mento Acadêmico, e os Conselhos Deliberativos, 

para denunciar estas atrocidades que encontramos 

nacionalmente. Se não funcionar, nos mobilizaremos 

ante o Movimento Estudantil de Biologia, espalhando 

as denuncias pelo Brasil, e fazendo pressão ante os 

responsáveis pela gestão da educação no nosso País.

CENTRO ACADêMICO DE BIOLOGIA UEPB



O preço do feijão
não cabe no poema. O preço

do arroz
não cabe no poema.

Não cabem no poema o gás
a luz o telefone

a sonegação
do leite
da carne
do açúcar

do pão

O funcionário público
não cabe no poema

com seu salário de fome
sua vida fechada

em arquivos.
Como não cabe no poema

o operário
que esmerila seu dia de 

aço

e carvão
nas oficinas escuras

 porque o poema, senhores,
está fechado:
não há vagas"

Só cabe no poema
o homem sem estômago

a mulher de nuvens
a fruta sem preço

    O poema, senhores,

não fede
nem cheira

Ferreira Goulart
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EITA TROTE BÃO!!!!!!

SITE:
WWW.ENEBIO.org

cabiouel@gmail.com

se descobrir o e-mail da UEFS 
AVISE A UEL :o)
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