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Resumo:  
O presente artigo tem como objetivo analisar as propostas do REUNI aprovadas na 
Universidade Federal de Sergipe, suas implicações na vida acadêmica dos universitários, e 
descobrir se os alunos do curso de Pedagogia dessa instituição conhecem o Projeto de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. Para atingir essas metas, foram 
utilizados documentos do governo sobre o Programa, diversos textos retirados da internet de 
professores e alunos de universidades que aderiram ao REUNI, artigos científicos, tese de 
mestrado, e foram aplicados questionários aos estudantes de Pedagogia. Acredita-se na 
importância desse estudo devido à eminente influência desse Projeto na vida de todos os 
estudantes de universidades federais, e da falta de conhecimento de muitos quanto à suas 
propostas. 
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Abstract:  
The following article aims to analyze the propositions of the REUNI program approved in 
Federal University of Sergipe, its implications on the academical life of the collegians and to 
find out whether the Pedagogy students of said institution know the Project for 
Restructuration and Expansion of Federal Universities. In order to achieve these goals, 
government documents on the program, various texts from the internet by students and 
professors from universities that adopted the REUNI project, scientific articles, master 
degrees’ theses have been used and questionnaires were applied to Pedagogy alumni. The 
importance of this study is believed to be relevant due to the growing influence of this Project 
on the life of all students from federal universities, and the lack of awareness of many of them 
on regard of its propositions. 
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O QUE É O REUNI? 

Tendo em vista a melhoria da qualidade do ensino superior, devido ao papel 

estratégico das universidades para o desenvolvimento sócio-econômico da sociedade, foi 

elaborado o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais, o REUNI. 

Aprovado em 24 de abril de 2007, através do decreto nº 6.096, o REUNI tem como 

objetivo criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, no 

nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos 

existentes nas universidades federais2.  

O programa, segundo o Ministério da Educação – MEC –, pretende no prazo de cinco 

anos elevar a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais para noventa por 

cento e aumentar para dezoito a relação alunos por professor nos cursos presenciais. A 

necessidade de expansão das universidades é também justificada pelo baixo índice (12%) de 

jovens brasileiros, entre 18 e 24 anos, que têm acesso ao ensino superior. 

A adesão ao REUNI é voluntária e não há um modelo único para a apresentação de 

propostas. O programa de expansão define as seguintes diretrizes: ampliação da oferta de 

educação superior pública; reestruturação acadêmico-curricular; renovação pedagógica da 

educação superior; mobilidade intra e inter-institucional; compromisso social da instituição; e 

suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de 

graduação. Cada instituição federal de ensino superior que aderir ao programa tem o prazo de 

cinco anos para o cumprimento das metas estabelecidas3. 

Dentre as universidades que aderiram ao REUNI, destacam-se: a Universidade Federal 

de Minas Gerais – UFMG –, a Universidade Federal do Espírito Santo – UFES –, a 

Universidade Federal da Bahia – UFBA –, a Universidade Federal do Ceará – UFC –, a 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL –, a Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

UFRJ –, a Universidade de Brasília – UNB –, a Universidade Federal de Santa Catarina – 

UFSC –, a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE –, a Universidade Federal do Pará - 

UFPA, a Universidade Federal de Sergipe – UFS –, que foi uma das pioneiras e que aderiu 

totalmente ao projeto, entre outras.   

No entanto, em alguns casos, a aceitação da proposta do REUNI não se deu de forma 

pacífica nem democrática, como é possível constatar conversando e lendo textos de 

professores e alunos que vivenciaram esse processo, os quais podem ser facilmente 

encontrados na internet.  
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Em algumas instituições, a comunidade acadêmica – alunos, professores e servidores – 

não teve participação nas decisões e, até mesmo, na aprovação do programa. Várias foram as 

formas de protesto: ocupação de reitorias, abaixo-assinados, passeatas, entre outras. Os 

estudantes criticavam as metas do REUNI, caracterizando-as como medidas quantitativas e 

não qualitativas.  

O processo de elaboração e aprovação da proposta da reestruturação e expansão da 

Universidade Federal de Sergipe – UFS –, segundo relato dos próprios alunos, também 

ocorreu sem a participação da comunidade acadêmica, o que gerou insatisfação e revolta entre 

os estudantes, professores e funcionários.  

O programa de expansão da UFS propõe criar condições para a ampliação do acesso e 

permanência dos graduandos; elevar as taxas de conclusão de curso na graduação e da relação 

de alunos por professor; reduzir as taxas de evasão; ocupar as vagas ociosas; reorganizar os 

cursos; atualizar as metodologias de ensino-aprendizagem; e promover a articulação entre a 

graduação e pós-graduação e da educação superior com a educação básica4. Em síntese, a 

proposta da universidade visa a melhoria da qualidade de ensino e um melhor aproveitamento 

tanto da estrutura física quanto dos recursos humanos existentes na mesma. Mas na prática, 

não é o que ocorre.  

A instituição carece de equipamentos como retroprojetores, data shows; faltam livros 

na biblioteca; aumentou o número de alunos, porém, não houve um aumento do número de 

professores efetivos, nem da quantidade de salas (as didáticas novas ainda não estavam 

prontas); o restaurante universitário não comporta a nova demanda de estudantes, fazendo 

com que os alunos passem horas na fila; as aulas passaram a ter início às 13h, 

impossibilitando os estudantes que trabalham de almoçarem ou de até mesmo chegarem 

pontualmente na universidade. Ou seja, um novo contingente de alunos ingressou na 

universidade sem que essa estivesse preparada estruturalmente para recebê-los. 

Diante disso, esse trabalho tem o objetivo de analisar as principais mudanças 

ocasionadas por esse projeto de expansão na Universidade Federal de Sergipe, e de descobrir 

se os alunos do curso de pedagogia dessa instituição estão cientes das transformações geradas 

pelo REUNI.  

Para atingir essas metas, foram utilizados documentos do governo sobre o Programa, 

diversos textos retirados da internet de professores e alunos de universidades que aderiram ao 

REUNI, artigos científicos, tese de mestrado, e, ainda, foram aplicados questionários aos 
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estudantes de Pedagogia. Acredita-se na importância dessa pesquisa devido à eminente 

influência desse Projeto na vida de todos os alunos de universidades federais. 

 

CONTEXTO 

Para melhor compreender o Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais, é preciso analisar o momento histórico em que ele se insere. O REUNI surge em um 

momento no qual os investimentos na educação pública estão em constante crescimento, 

apesar do incentivo às iniciativas privadas, e em que a discussão das cotas raciais, sociais e 

por deficiência nas universidades encontra-se muito forte. Ou seja, um período de aparente 

busca pela democratização do ensino. 

É interessante comentar que a última reforma nacional do ensino superior anterior ao 

REUNI se deu em 1968, durante a ditadura militar. Foi a Lei 5540/68, que tinha como 

principais características: incentivo formal à pesquisa; integração de cursos, áreas e 

disciplinas; centralização da coordenação administrativa, didática e de pesquisa; e 

dinamização da extensão universitária. 

Em Sergipe, essa reforma foi responsável pelo surgimento da Universidade Federal de 

Sergipe, que se deu pela união de seis Faculdades ou Escolas Superiores, e contava com dez 

cursos administrados por cinco Faculdades e cinco Institutos. Essa universidade já era 

aspiração de alunos, professores e alguns órgãos do governo há um tempo. (ROMANELLI, 

2001) 

Algumas das propostas dessa reforma universitária ainda estão em vigor, como o 

período semestral, o sistema de créditos, limite de vagas por curso, ingresso por classificação, 

vestibular eliminatório, currículo com disciplinas obrigatórias e optativas, e matrícula por 

disciplina.  

Foram quase quarenta anos de uma reforma nacional do ensino superior para outra. 

Mas, será que nada aconteceu durante todo esse período? Inicialmente, na década de 1970, 

apesar da Ditadura Militar, houve uma grande ampliação das universidades, na área da 

pesquisa e da extensão, ainda que timidamente.  

Segundo Wagner Barreto Soares (2009), houve na década de 1980 um aumento no 

número de estabelecimentos particulares e de matrículas no ensino superior (de 142.386 para 

1.377.286). Na década de 1990 houve uma pequena reforma que possibilitou às universidades  
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[...] realizar atividades para captação de recursos; contratar funcionários; 
efetuar processo seletivo por meio de uma seqüencia de etapas; oferecer 
ensino, pesquisa e extensão; podendo abrir e fechar cursos e criar vagas sem 
autorização. Nesse momento, a universidade passou a ser definida como 
instituição pluridisciplinar. (SOARES, 2009, p.26) 

 

 

A partir de 1995, o número de instituições de ensino superior cresceu mais de 90%, 

chegando a 2.260 em 2005. Esse fato se deve também à Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - a LDB - Lei 9.394 de 1996, que estabeleceu, entre outras coisas, a 

educação como direito e dever de todos. (Ibidem, 2009) 

Bastos (2005) destaca que o documento que deu início à discussão da Reforma 

Universitária chamava-se “Reafirmando princípios e consolidando diretrizes da Reforma da 

Educação Superior”, lançado em agosto de 2003, e tem como principais eixos: o 

financiamento; a avaliação; e a autonomia. No final de 2004, o Ministério da Educação 

(MEC)  

 

 

[...] apresentou à discussão pública um anteprojeto de reforma da educação 
superior que se revelou extremamente polêmico, haja vista o volume e a 
diversidade das manifestações críticas e das propostas de modificação a que 
deu origem. (SOARES, 2009, p.31)  

 

 

Soares (2009) enfatiza, ainda, que não houve, em todo esse período, uma lei que 

aplicasse uma reforma do ensino superior, mas uma série de textos legais, projetos e 

programas. O que pode ser entendido como uma estratégia governamental para o 

enfrentamento parcial de problemas e de adversários. 

No governo de Fernando Henrique Cardoso, que recupera a política de estímulo à 

iniciativa privada, presente na Ditadura Militar, ocorre, principalmente a partir de 1998, um 

grande aumento no número de vagas na rede privada, e, aos poucos, começa-se a perceber, 

especialmente com a sobra de vagas, uma saturação desse mercado. O significado disso é a 

necessidade de vagas na rede pública e gratuita. Hoje, estima-se que 75% dos jovens que se 

encontram na educação superior estejam em instituições particulares. (Ibidem, p. 33) 

Nesse contexto surge, em 2004, já no governo de Luís Inácio Lula da Silva, o 

Programa Universidade para Todos - ProUni -, o qual concede bolsas de estudos parciais e 

integrais nos cursos de graduação e de formação específica sequenciais em instituições de 
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educação superior privadas, oferecendo em troca, a isenção de alguns tributos às instituições 

que aderirem ao programa, e foi institucionalizado através da Lei nº 11.096 de 2005. Os 

participantes são escolhidos através da renda (até três salários mínimos) e de acordo com sua 

nota na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Porém esse programa conta 

com uma taxa de evasão de cerca de 15%. (SOARES, 2009) 

Ainda no governo Lula houve investimentos nas instituições federais de educação 

superior, o que, para Soares, se mostra contraditório, pois, ao mesmo tempo em que:  

 

 

[...] estreitou as relações público/privado e optou pela solvência das IES 
[instituições de educação superior] privadas através do ProUni [...] reverteu, 
em parte, o processo de sucateamento do segmento federal e da 
desvalorização do serviço público em geral, inclusive, com a reposição 
salarial e dos quadros funcionais. (Ibidem, p.41) 

 

 

Durante esse governo, algumas leis foram criadas para o ensino superior, mas, 

somente em 2007 se tem uma nova grande Reforma Universitária, o REUNI. As 

universidades realmente necessitavam, e ainda necessitam, de melhorias a nível estrutural, 

pedagógico e no quadro de funcionários.  

No caso da UFS, o REUNI foi sua primeira reforma, já que ela surgiu com a aplicação 

da Lei 5.540 de 1968. Diferentemente do contexto da última reforma, o Brasil se encontra em 

um momento de liberdade de expressão, inclusive, muitas pessoas usaram esse direito para 

expressarem suas opiniões a favor ou contra as propostas do REUNI. 

 

SITUAÇÃO EM ALGUMAS UNIVERSIDADES 

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Educação, todas as 54 instituições 

federais de ensino superior aderiram ao REUNI. Entretanto, nem todas aprovaram o programa 

pacífica ou democraticamente. A comunidade acadêmica esperava que a proposta fosse 

debatida e votada através de um plebiscito. Entretanto, nas universidades, a adesão ao REUNI 

foi decidida apenas pelo Conselho Universitário, o qual é formado por uma parcela de 

professores, na maioria das vezes, ligados ao reitor, e outra, em menor proporção, de alunos e 

técnicos, além do reitor e vice-reitor.   

A aprovação do REUNI na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE – é um 

desses casos.  No dia da reunião para a aprovação do projeto do REUNI, os estudantes 
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invadiram a reitoria, com protestos, reivindicando a participação da comunidade acadêmica na 

assembleia, principalmente do corpo discente. Afinal, somente o Conselho Universitário, o 

Consuni, participava da reunião, o qual não possuía um número significativo de discentes, 

docentes e técnicos. O Conselho era formado por 70 componentes e para a legitimação da 

assembleia, o quórum deveria contar com a presença de pelo menos 30 membros. Entretanto, 

apenas 23 estavam presentes. Estudantes foram barrados pelos policiais e, em meio ao 

tumulto, o Conselho se deslocou para outro lugar, onde, bem longe dos alunos, aprovou a 

proposta do REUNI na universidade5. 

Na Universidade Federal do Rio de Janeiro também não houve uma discussão com a 

comunidade acadêmica sobre a proposta de implantação do REUNI. O Conselho 

Universitário formou uma comissão encarregada de estudar e proporcionar o debate sobre o 

programa de reestruturação. No entanto, não foi essa a função exercida pela referente 

comissão. Esta apenas encaminhou o pedido para que cada unidade da instituição apresentasse 

as propostas do REUNI.  

Assim, a proposta do REUNI foi aprovada sem que houvesse um debate com a 

comunidade acadêmica. Após a aprovação do documento, os estudantes ocuparam a reitoria, 

como forma de protesto, afirmando que a votação era ilegítima (pois no Consuni não há uma 

participação igualitária de técnicos, professores e alunos), e sugeriram a realização de um 

plebiscito, onde todos os setores da UFRJ pudessem participar6.  

Além do aumento do número de vagas, principalmente dos cursos noturnos, da 

ocupação das vagas ociosas, da redução da taxa de evasão, da elevação da taxa de conclusão 

dos cursos de graduação, entre outras medidas, a proposta da UFRJ prevê, ainda, a 

implantação do Plano Diretor e dos Bacharelados Interdisciplinares. Estes consistem em 

cursos de curta duração (dois a três anos), com ciclos básicos em que os estudantes podem 

cursar disciplinas comuns a vários cursos, e ao se formarem, saem com diploma de bacharel 

em Ciências Humanas ou em Tecnologia, por exemplo.  

Conforme relato dos próprios estudantes da instituição, essa seria mais uma medida a 

contribuir com a precarização do ensino e um meio de diminuir o tempo e os gastos com os 

alunos na universidade. Afirmavam que dessa forma, o REUNI visava apenas diplomar os 

estudantes, sem oferecer-lhes uma formação profissional adequada.  

O Plano Diretor, segundo o professor Pablo Benetti, tem como objetivos diminuir a 

fragmentação e facilitar o contato entre as unidades da UFRJ, devido à maneira como foi 

construída (dividida em centros distantes uns dos outros). O professor destaca a necessidade 
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de ter centros com mais densidade demográfica, de misturar os cursos e reaproveitar os 

grandes espaços existentes entre os prédios, transformando-os em edificações. O projeto 

também inclui a realização de obras para melhorar e ampliar as unidades que estão 

incompletas ou em estado precário. Para a aprovação tanto do Plano Diretor quanto do 

Bacharelado Interdisciplinar, os estudantes reivindicaram a realização de um plebiscito, pois 

se tratavam de medidas que abrangiam toda a comunidade acadêmica. 

 

O REUNI NA UFS 

Na Universidade Federal de Sergipe, o REUNI também foi aprovado de forma 

antidemocrática. Um mês antes da aprovação do projeto, a reitoria divulgou uma circular 

sobre o REUNI e enviou a proposta do programa para o Conselho do Ensino, da Pesquisa e da 

Extensão (CONEPE) apenas três dias antes da votação. A reunião para a aprovação do 

programa, não coincidentemente, ocorreu no período de recesso da universidade, sem 

nenhuma divulgação. Alguns estudantes, entretanto, estiveram presentes e ocuparam a 

reitoria, reivindicando a discussão do projeto e realização de um plebiscito. Essa manifestação 

impediu a realização da reunião. Por isso, o reitor e seus conselheiros se retiraram da sala e se 

reuniram, secretamente, no prédio da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe 

(FAPESE) e aprovaram o programa no dia 25 de outubro de 20077. 

A atitude do reitor gerou revolta e indignação em toda a universidade, levando os 

alunos a se questionarem que se o programa é tão bom assim, como afirma o reitor, por que 

não realizar uma discussão com a comunidade acadêmica? Por que havia seguranças para 

impedir a entrada dos estudantes na reunião, se ela era pública? Por que a reunião começou 

antes do horário previsto? Por que o reitor quis aprovar o programa justamente nas férias? Se 

o REUNI vai ser bom para a universidade, por que várias delas foram ocupadas?8 

Dentre as mudanças que ocorreram na UFS após a aprovação do projeto, destacam-se: 

a implantação da Universidade Aberta do Brasil; inauguração dos campi de Itabaiana e 

Laranjeiras; criação de 15 novos cursos de graduação e ampliação das vagas dos cursos 

existentes. Em relação ao número de vagas, foram disponibilizadas 2.915 vagas em 2007, no 

ano de 2008, esse número passou para 4.070, e em 2009, foram ofertadas 4.455 vagas. A meta 

da UFS é atingir a oferta mínima de 4.885 vagas anuais nos cursos presenciais de graduação, 

sendo que 1.805 dessas vagas serão destinadas ao período noturno9.  

No período de realização do projeto está previsto o investimento de cerca de 55,8 

milhões em infra-estrutura. Desta quantia, 35,6 milhões serão destinados a edificações, como 
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construção de laboratórios, salas de apoio aos departamentos e salas de aula; e 20,2 milhões 

serão designados à aquisição de equipamentos. Está prevista ainda a contratação de mais de 

400 docentes de dedicação exclusiva e mais de 130 servidores, conforme dados divulgados no 

site da própria universidade. 

Outras mudanças significativas do REUNI-UFS são: o preenchimento das vagas 

ociosas através das transferências interna, externa e reintegração de ex-alunos; a introdução 

do Aproveitamento Especial de Estudos, que permite ao estudante abreviar a duração de seu 

curso por meio da realização de provas sob a supervisão de uma banca examinadora; a 

aprovação apenas por média, permitindo ao aluno que obtiver média igual ou superior a 7,0, 

passar na disciplina mesmo sem ter os 75% de freqüência, com exceção das disciplinas de 

caráter prático. Além do programa de mobilidade estudantil, que possibilita ao aluno da 

graduação o intercâmbio entre as instituições de ensino superior conveniadas com a UFS; da 

possibilidade matrícula em disciplinas de pós-graduação stricto sensu; e da nova 

regulamentação do horário didático (todo curso de graduação que possuir menos de trinta 

créditos semestrais, deverá oferta as disciplinas em apenas um turno), conforme estabelece a 

Resolução Nº 21/2009/CONEPE. 

Assim, ao final do programa, em 2012, pretende-se que a UFS tenha mais de 23,3 mil 

alunos nos cursos de graduação presencial; mais de 1,5 mil alunos de pós-graduação stricto 

sensu; salas de aulas adequadas e suficientes; relação de dezoito alunos por professor; um 

corpo docente mais qualificado; mais cursos noturnos ofertados; e capacidade para atender as 

demandas educacionais, culturais, sociais, científicas, tecnológicas e artísticas local, regional 

e nacional10. 

 

PRINCIPAIS CRÍTICAS E DISCUSSÕES 

A principal crítica feita a esse Projeto refere-se a seu caráter antidemocrático. Isso se 

deve à quase imposição do Projeto através de um decreto presidencial (já que a adesão ao 

REUNI é condição para o recebimento de recursos adicionais), e ao fato de a maioria das 

aprovações dentro das universidades terem sido feitas sem consultar a comunidade 

acadêmica. 

Outra crítica dirigida ao Programa diz respeito à insegurança quanto à chegada das 

verbas previstas. Isso porque a distribuição de recursos só se dá após o cumprimento de 

algumas metas, depende da disponibilidade financeira do MEC e não há garantias de que o 

governo seguinte dê continuidade ao Projeto. Aliás, como já foi anunciado pelo ministro 
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Fernando Haddad, o Ministério não possui mais verbas, pois os R$ 2,5 bilhões reservados ao 

financiamento do Programa se esgotaram em meados de 200911. 

Além disso, também é criticada a impossibilidade de cumprimento da meta de 90% de 

aprovação. Na UFS, conforme dados divulgados pela própria universidade, essa taxa não 

chega a 60%, e segundo dados da Organização para a Cooperação Econômica e 

Desenvolvimento, o Japão é o único país que possui essa taxa12. 

Houve um rápido aumento do número de alunos, mas ainda faltam professores, salas 

de aula, livros na biblioteca e restaurante que possa atender a todos. Enfim, primeiro 

colocaram os estudantes na universidade para depois buscar esses recursos, assim, esses 

primeiros que entraram, e os que ainda entrarão, com certeza terão a qualidade de seu curso 

prejudicada. 

O REUNI E OS ESTUDANTES DE PEDAGOGIA DA UFS 

Foram feitas entrevistas13 com 50 estudantes do curso de pedagogia de diversos 

períodos, para que se pudesse analisar como esses estudantes veem o REUNI, se eles 

conhecem suas propostas ou se pelo menos conhecem o projeto. 

O interesse na pesquisa surgiu devido a uma hipótese das pesquisadoras, que são do 

curso de Pedagogia, que os alunos desse curso não conhecem o Projeto. Além disso, há o 

reconhecimento da sua importância, pois, afetará, e já afeta, diretamente a vida de todos os 

estudantes da Universidade Federal de Sergipe. 

Os estudantes entrevistados estão entre o quarto e o nono período; 86% são do sexo 

feminino; 58% estão na faixa etária entre 18 e 25, 40% têm mais de 25 anos, e 2% não 

responderam; e 80% trabalham. 

Quanto ao REUNI, 88% não sabem do que se trata, e 98% não sabem como foi o 

processo de aprovação. Os entrevistados que afirmaram conhecer a proposta, relacionaram o 

REUNI a um programa do governo que propõe a liberação de verbas para contratar mais 

professores, e aumentar o número de cursos e alunos. 

Quando questionados se alguma disciplina havia abordado esse tema, apenas 2% 

afirmaram que o assunto foi rapidamente discutido na aula de filosofia. Em relação à 

participação de discussões no Centro Acadêmico, somente 8% estiveram presentes em alguma 

reunião, sobre esse ou qualquer outro assunto, o que revela o desinteresse por questões 

políticas da universidade, e de seu próprio curso. 
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Aprovação apenas por média, eliminando a necessidade de 75% de frequência, 

ampliação de vagas, e a criação de cursos à distância, foram as respostas dadas pelos 2% dos 

entrevistados que disseram conhecer a proposta do REUNI aprovada na UFS.  

Quanto à influência do REUNI na vida acadêmica, 84% não souberam responder, 8% 

acham que vai prejudicar, 6% creem que vai beneficiar, e 2% acreditam que existem pontos 

negativos e positivos. Isso mostra que mesmo sem conhecer esse Programa, os alunos 

emitiram um julgamento de valor, afinal, enquanto apenas 2% alegaram conhecer a proposta, 

16% acreditam na influência positiva ou negativa do Projeto. 

Esses resultados demonstram a falta de interesse desses estudantes pelas questões 

políticas e a necessidade que as pessoas têm de sempre emitir um julgamento. Afinal, poucos 

conhecem o Projeto e, mesmo assim, muitos o julgam. 

A pesquisa realizada confirmou as hipóteses levantadas de que os alunos do curso de 

Pedagogia desconhecem o REUNI e, consequentemente, suas implicações na vida acadêmica. 

Mas, é provável que essa realidade não seja exclusividade desse curso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao observar os acontecimentos políticos que precedem o REUNI, e as principais 

propostas desse Programa, fica fácil perceber que ele dá continuidade a uma política de 

valorização da iniciativa privada. Afinal, traz metas muito difíceis de serem alcançadas (como 

90% de aprovação) e puramente quantitativas, que irão, conseqüentemente, afetar a qualidade 

do ensino das universidades federais. 

 Quanto à forma como ele foi implantado, exigindo a adesão para a disponibilização de 

recursos adicionais, e liberando as verbas apenas após o ingresso de novos alunos, fica visível 

que há pouca preocupação com o bem estar dos estudantes, e uma urgência para que as 

universidades aceitassem o Programa. 

 Um ponto muito importante e lamentável, que não pode ser esquecido, é que esse 

Programa foi aderido, na maioria dos casos, incluindo a UFS, de forma antidemocrática, sem 

votações ou discussões com a comunidade acadêmica. Se o REUNI é realmente tão bom 

como alegam seus defensores, porque aprová-lo sem comunicar aos maiores interessados, e 

afetados, os alunos? 

 Não é porque as universidades brasileiras necessitam de uma reforma, que qualquer 

mudança deve ser aceita. Ao modificar essas instituições, deve-se ter muito cuidado, pois, 
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trata-se de um importante setor dessa sociedade. Por isso, esse Projeto é tão criticado, devido 

à falta de democracia e de compromisso com o povo. 

 A partir da pesquisa feita com os alunos de Pedagogia, foi possível concluir que esses 

não conhecem as propostas do REUNI, o que é motivo de preocupação, já que esses futuros 

profissionais com certeza terão, e já têm, sua vida acadêmica afetada por esse Programa. 

Além disso, é de fundamental importância que tais estudantes, assim como todos os outros, 

tenham consciência das transformações políticas que ocorrem no Brasil e na universidade. 

 Devido à falta de interesse nas questões políticas demonstrada por esses alunos (a 

maioria nem participava das reuniões do Diretório Acadêmico, que, aliás, estava ameaçado 

fechar por falta de pessoas engajadas), é preciso se questionar sobre qual será a participação 

dos mesmos em movimentos nas escolas públicas, que é para onde muitos irão. Ou seja, é 

necessário investir na formação política dos pedagogos para que tenhamos professores, e 

consequentemente alunos, mais politizados. Claro que essa responsabilidade é, também, dos 

próprios estudantes de Pedagogia. 

 Portanto, quanto mais universitários atentos às mudanças e possibilidades dentro e fora 

da universidade, melhor será para lutar contra situações que ameacem a qualidade da 

formação desses e de toda a sociedade, como é o caso do REUNI.  
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