
A UNIVERSIDADE EM UMA ENCRUZILHADA 

Cristovam Buarque  

 
A UNIVERSIDADE GLOBAL  

 
Em seus quase mil anos de história a Universidade representava:  
 
· Um estoque de conhecimento que o graduado adquiriria para durar pela vida toda. Hoje este 
conhecimento está em constante mudança e o ex-estudante precisa atualizar constantemente 
esse conhecimento;  
 
· O conhecimento como propriedade específica de estudantes em salas de aula ou em bibliotecas, 
distribuído por professores e livros. Hoje o conhecimento está no ar. Ele alcança todos os tipos de 
pessoa em todos os tipos de lugar através de todos tipos de canais. A Universidade é apenas um 
canal, ela divide espaço com a Internet, TV educativa, revistas especializadas, empresas, 
laboratórios e instituições privadas;  
 
· O conhecimento é um passaporte seguro para o sucesso do estudante de graduação. Isso não é 
mais verdade atualmente devido ao mercado profissional altamente competitivo que requer 
atualização contínua, reciclagem e novos treinamentos de modo que o conhecimento obtido não 
se torne obsoleto, e  
 
· O conhecimento é algo que serve a todos pois ao aumentar o número de profissionais, o produto 
da universidade torna-se disseminado. No mundo de hoje, o conhecimento de um profissional 
recém-graduado é basicamente usado para atender aos desejos e interesses daqueles que podem 
pagar pelos serviços, utilizando equipamento dispendioso que não permite a distribuição do 
conhecimento.  
 
 
Não houve grandes mudanças estruturais na universidade no decorrer dos últimos mil anos. O 
papel da universidade mudou pouco. Contudo, a realidade da situação social do mundo e os 
progressos dinâmicos feitos em termos de informações, conhecimento e novas técnicas de 
comunicação e educação tornaram a necessidade de uma revolução no conceito de universidade 
bastante clara.  
 
 
ESPERANÇA NA UNIVERSIDADE  
 
 
O mundo passou por um grande deslocamento ideológico no início do século XXI que incluiu 
enorme dissociação política e grande desigualdade social. Diante desses levantes, a universidade 
ainda representa herança intelectual, independência política e crítica social.  
 
Graças a isso, a universidade é o local mais adequado e preparado para orientar o futuro da 
humanidade.  
 
 
 
 
 
*Ministro da Educação do Brasil. Trabalho apresentado na Conferência Mundial de Ensino Superior 
+5 na UNESCO, Paris, 23-25 de junho de 2003  
 
As últimas décadas do século XX causaram grande desorientação:  
 



 
· A atividade econômica que tinha sido o orgulho do século XX começou a diminuir de ritmo;  
 
· Essa economia inicialmente aumentou o número daqueles que se beneficiavam do progresso, 
depois começou a ser a ferramenta da mais brutal desigualdade entre os seres humanos jamais 
vista na história;  
 
· Os partidos políticos de direita ou de esquerda pararam de criar esperanças;  
 
· A democracia que foi criada pelas cidades-estado e que tinha durado mil anos começou a rachar 
e tornar-se incompetente. Isso ocorreu em uma época em que um presidente eleito em um país 
grande ou pequeno tinha poder sobre todo o planeta e durante séculos futuros em termos de 
decisões tomadas;  
 
· Religiões que sempre tinham representado guardiões culturais começaram a se sentir ineficazes 
em termos de frear o avanço feroz do individualismo;  
 
· Empresas que antes eram criadoras de empregos começaram a ser destruidoras de empregos;  
 
· A ciência e a tecnologia que eram o orgulho e a alegria de toda a humanidade por trezentos 
anos, chegaram no século XXI com o enorme risco de imoralidade em termos de serem capazes 
de manipular a vida e destruir o planeta. Isso é particularmente verdadeiro em temos de como a 
ciência e a tecnologia são usadas para beneficiar a minoria e logo excluirá totalmente a maioria 
que logo não será nem mesmo considerada parte da humanidade se continuarmos nessa trilha, e  
 
· Muitas ideologias enfraqueceram. Ficou claro que o socialismo era incapaz de construir utopias, 
garantir a liberdade ou proteger o planeta. O capitalismo tem demonstrado sua inerente 
desumanidade diante das exigências de equilíbrio ecológico e respeito pelo bem comum dos seres 
humanos.  
 
 
Sobrou pouca esperança de que um novo sistema global de idéias será criado para re-instilar 
esperança na possibilidade de um mundo ideal que combine o sonho humano de progresso 
tecnológico com liberdade e igualdade. Essa esperança incluía confiança nos políticos, nos líderes 
religiosos e nos juízes que deveriam inventar os meios que serviriam para criar coalizões entre os 
seres humanos. Contudo, se examinarmos as instituições que sobreviveram nos últimos mil anos, 
podemos nos permitir esse tipo de esperança se observarmos a universidade.  
 
 
Contudo, para que a universidade se torne um instrumento de esperança, deve-se recuperar a 
esperança dentro da universidade. Isso significa entender as dificuldades e limitações da 
universidade e formular uma nova proposta juntamente com novas estruturas e métodos de 
trabalho. Lutar para defender a universidade significa lutar para transformar a universidade.  
 
 
A HORA É AGORA  
 
De todas as realizações brasileiras na segunda metade do século XX, talvez a mais importante 
tenha sido a criação de universidades, principalmente as universidades públicas federais. Essa 
inovação foi pelo menos tão importante quanto a industrialização, o sistema de telecomunicações, 
a rede de transportes e a infra-estrutura de energia. A universidade é um símbolo da nação 
brasileira e da força do povo brasileiro.  
 
 



Inicialmente, a universidade era fruto do suporte do Estado nas primeiras décadas de 
desenvolvimento. No decorrer das últimas décadas, no entanto, a sobrevivência e o crescimento 
da universidade foi resultado da rápida inserção da comunidade universitária no contexto de um 
país que estava enfrentando grandes dificuldades. Quando o protecionismo estatal terminou no 
Brasil e havia buracos nas estradas, racionamento de energia elétrica e crescimento industrial 
estagnado que fez com que as indústrias fracassassem, os professores, alunos e funcionários 
universitários continuaram a crescer. Havia novas classes e mais vagas para estudantes que 
pesquisavam, faziam pós-graduação, publicavam e inventavam. No final do século XX o brasileiro 
com nível universitário era um intelectual criador e um militante para sobreviver em meio ao 
desânimo.  
 
 
Isso é o que torna o otimismo possível ao pensar no futuro.  
 
O século XXI chegou e há uma massa crítica consolidada pronta para avançar. Eles têm sido 
espoliados e estão desanimados. Eles ainda têm coragem para lutar, apesar de estarem com a 
auto-estima em baixa. Eles ainda têm o desafio de enfrentar emergências apesar de saberem que 
a crise é muito mais profunda e envolve a proposta, estrutura, métodos operacionais e atividades 
de financiamento da universidade. Mais importante, chegamos ao início do século XXI com um 
governo que está comprometido com a educação, apesar de não haverem recursos suficientes 
para atender à demanda. Acima de tudo, estamos passando por um momento único na história, 
em que a sociedade brasileira parece ter despertado para a importância da educação. Contudo, 
ainda há desconfiança no papel da universidade. Para muitos, a universidade parece ser uma 
sociedade de acadêmicos aristocráticos quando comparado com o mar de indivíduos com níveis 
educacionais muito baixos no Brasil.  
 
 
Isso tudo mostra que, mesmo apesar dessas dificuldades, ou talvez por causa de todas essas 
dificuldades, a hora é agora.  
 
 
A ENCRUZILHADA DA UNIVERSIDADE  
 
A crise nas universidades brasileiras coincide com a crise nas universidades em nível global. A 
humanidade está em uma encruzilhada, encarando uma escolha entre:  
 
· continuar com a modernidade técnica que tem sido desenvolvida nos últimos duzentos anos e 
que culminou na divisão brutal entre dois grupos diferentes em termos de acesso à ciência e 
tecnologia. Esta divisão diferencia os seres humanos não apenas em termos de acesso, mas quase 
em termos de características biológicas, ou  
 
· uma modernidade ética alternativa que é capaz de manter as semelhanças da raça humana e 
garantir progresso científico e tecnológico para todos.  
 
Essa opção também envolve a universidade. Diante desta encruzilhada que envolve um mundo 
em mudança, a universidade precisa escolher entre:  
 
· Conhecimento que antes representava capital acumulado e que se tornou algo que é flutuante e 
permanentemente renovado ou ultrapassado pela obsolescência;  
 
· O ensino que antes ocorria através de canais bilaterais diretos entre professor e aluno em locais 
definidos como a universidade. Esse ensino agora ocorre através de outros métodos reconhecidos 
e situa-se de forma que parecem ondas voando em todas as direções em um mar de 
comunicações, e  
 



· Treinamento profissional que antes representava um ponto firme para ficar na luta pelo sucesso. 
Esse treinamento tornou-se no máximo um colete salva-vidas que pode ser usado em um mar 
turbulento com ondas de neoliberalismo, revolução científico-tecnológica e globalização.  
 
A esperança reside na universidade nestas encruzilhadas. Há demanda por transformação e 
reinvenção de modo que a universidade pode fornecer um projeto alternativo para a civilização. 
Quase oito séculos e meio se passaram desde a criação da universidade, e a universidade está 
firme no meio de uma encruzilhada da civilização que definirá o futuro. Isso significa mover-se em 
direção à modernidade técnica com eficiência que independe de ética ou optar pela modernidade 
ética na qual o conhecimento técnico está subordinado aos valores éticos. Um dos mais 
importantes desses valores é manter a similaridade entre os seres humanos.  
 
A universidade deve harmonizar-se com esta nova direção para corrigir a perda de sincronismo 
que sofreu durante o período turbulento que acompanhou a virada do século.  
 
A CRISE DO RECURSO E A CRISE NO RECURSO  
 
 
Não há dúvida de que as universidades públicas foram maltratadas pelo neoliberalismo nas 
últimas décadas. O Brasil é um trágico exemplo dessa situação. Durante esse período, as 
universidades públicas brasileiras perderam poder, recursos financeiros e professores. Havia 
crescimento insuficiente para atender à demanda por vagas. Em 1980 havia 305.099 alunos 
matriculados, e em 2001 havia 502.960. O crescimento das universidades particulares, por outro 
lado, foi incrível.  
 
Em 1981, o número de alunos matriculados era de 850.982. Em 2001 havia 2.091.529 alunos 
matriculados. Isso representa um aumento de 56%.  
 
Havia 42.010 professores em instituições públicas em 1980, e em 2001 havia 51.765. Nas 
universidades particulares, no entanto, o número de professores aumentou de 49.541 para 
128.997. Se compararmos o crescimento dos dois sistemas, descobriremos que enquanto o 
sistema particular cresceu 62%, o sistema público cresceu 19%.  
 
A falta de recursos é um indicador de crise nas universidades. O Brasil não é um caso isolado. 
Muitas partes do mundo passaram por mudança no tratamento das universidades. A universidade 
pública passou da posição de ser protegida à posição de ser abandonada. Tem havido tremendo 
crescimento das universidades particulares que são financiadas por recursos privados e interesses 
públicos indiretos.  
 
Muitas vezes esse financiamento está claramente relacionado a interesses econômicos e não ao 
livre espírito que a universidade deveria promover.  
 
Contudo, em um exame profundo da crise, a maioria das universidades se tornou prisioneira de 
suas próprias necessidades imediatas. Elas tendem a tratar a crise gota a gota com tetos com 
goteiras que não mostram que o céu está caindo.  
 
A universidade precisa transformar a crise de recursos em um recurso que incorporará a maior 
crise do conhecimento humano ao destino da humanidade.  
 
O tamanho da crise deve ser entendido com base na realidade histórica que serviu de base para o 
nascimento da universidade. Como a universidade enfrentou crises anteriores também deve ser 
examinado para criar condições para mudança.  
 
 
 



A PERDA DE SINCRONIA  
 
 
Esta não é a primeira vez que a universidade precisa mudar. Contudo, a universidade nunca 
precisou mudar tanto quanto agora. Esta não é a primeira vez que a universidade parece não 
perceber a crise. Também não é a primeira vez que a universidade teve que superar problemas e 
reorganizar-se para servir à humanidade.  
 
A universidade brasileira é um local especial em termos de entender a crise da universidade no 
mundo de hoje. O Brasil é diferente dos países ricos que não sofrem dos mesmos tipos de 
dificuldades financeiras e que não estão cercados tão de perto pela exclusão social. O Brasil é 
diferente dos países pobres onde as condições de sobrevivência são tudo que importa e a 
universidade é apenas outra parte da pobreza. O Brasil é um país intermediário onde as riquezas 
similares às das melhores universidades do mundo coexistem com a pobreza que é semelhante à 
dos países mais pobres do mundo. O Brasil não é nem Europa nem África. O Brasil é um pouco de 
cada um desses continentes. O Brasil representa um retrato de nosso planeta e da civilização 
contemporânea. É o melhor indicador para nós entendermos o rumo que o mundo está tomando e 
o rumo que o mundo deveria tomar.  
 
No Brasil temos a grande sorte termos todas as crises possíveis. Também temos a força que vem 
com a adversidade. Temos todos os tipos de tragédias e todos os recursos para superá-las. Acima 
de tudo, temos a urgência que vem de saber que temos que encontrar soluções, ou do contrário 
afundaremos. Eis porque a universidade brasileira, juntamente com outras universidades ao redor 
do mundo, precisa acordar para uma crise que vai além da crise financeira. A crise da 
universidade é muito maior do que as propostas que existem neste mundo em rápida mudança.  
 
As universidades, no começo deste século, pararam de representar conhecimento de ponta. Elas 
perderam a capacidade de garantir um futuro de sucesso a seus alunos. Elas não são mais centros 
de distribuição de conhecimento e não são mais usadas como ferramenta para unir a humanidade. 
As universidades flutuam em algum lugar no meio das mudanças da globalização e correm o risco 
de naufragarem eticamente se aceitarem uma sociedade dividida.  
 
Quase oito séculos e meio se passaram desde a criação da universidade. As universidades devem 
entender que mudanças são necessárias em cinco níveis amplos:  
 
a) Voltar à posição de ser a última palavra em termos de geração de conhecimentos;  
 
b) Voltar a ser garantia legítima de futuro dos estudantes;  
 
c) Voltar a ser o principal “player” em termos de distribuição de conhecimentos;  
 
d) Assumir a responsabilidade ética e o compromisso de um futuro para a humanidade livre de 
exclusão social, e  
 
e) Reconhecer que a universidade não é uma instituição isolada, mas uma instituição que faz 
parte de uma rede global.  
 
 
O conhecimento está cercado: nos mosteiros e nas universidades  
 
A universidade nasceu há quase oito séculos e meio devido à perda de sincronismo que ocorria 
nos mosteiros medievais à luz do ritmo e do tipo de conhecimento que emergia naquele mundo. 
Os mosteiros eram cercados e não conseguiam atrair os que estavam de fora com suas 
preocupações e métodos de trabalho. Eles estavam aprisionados em dogmas e defendiam sua fé, 
interpretando textos. Os mosteiros eram incapazes ou insensíveis ao fato de que havia 



necessidade de incorporar os saltos que estavam ocorrendo nos pensamentos do dia. Muitas 
vezes os mosteiros optavam por retornar ao pensamento grego clássico que tinha sido 
interrompido algumas centenas de anos antes.  
 
A universidade emergiu como um local de novo pensamento livre que estava na vanguarda da 
época. Esses novos locais conseguiram atrair e incentivar os jovens que decidiam se dedicar a 
atividades do espírito de uma forma diferente a espiritualidade religiosa.  
 
Durante os séculos seguintes, a universidade floresceu como verdadeiro centro para geração de 
conhecimento superior nas sociedades. Para que isso ocorresse, no entanto, a universidade tinha 
que se reciclar constantemente, mudar e ajustar-se à grande variedade de situações que ocorriam 
em torno da universidade.  
 
No final do século XIX, os centros de pesquisa para inventores funcionavam independentemente 
das universidades. Os professores e estudantes universitários geralmente menosprezavam esses 
centros. Ford, Bell e Edison não foram estudantes universitários. Além disso, as universidades não 
reconheciam o trabalho desses indivíduos como tendo qualquer tipo de mérito intelectual. A 
universidade perdeu velocidade e ficou para trás enquanto o progresso e o conhecimento técnicos 
foram adiante sem a universidade.  
 
Contudo, no início do século XX, as universidades tiveram a sabedoria de perceber que estavam 
se tornando mosteiros modernos. Ao invés de monges, havia alunos de graduação. Ao invés de 
dogma havia debate que era restrito às disciplinas tradicionais clássicas. Ao invés de 
envolvimento com o mundo do consumo em massa, havia o esnobismo aristocrático que 
circundava o conhecimento de graduação. Logo as universidades começaram a se reciclar e a 
incluir campos de conhecimento técnico, tais como engenharia e ciências aplicadas. No meio do 
século, a universidade estava tão reciclada que os campos técnicos tinham se tornado os campos 
dominantes em relação às áreas tradicionais de Filosofia, Artes e Literatura. Os clássicos tinham 
sido o centro do conhecimento da universidade há muitos anos e subitamente se viram relegados 
ao grupo de departamentos muito menos importantes e tratados como dinossauros em termos de 
conceitos e interesses. Os clássicos viraram coisa do passado.  
 
O início do século XXI mostra que esta opção pelo conhecimento tecnológico está se tornando 
novamente vinculada ao conhecimento de alto nível. Isso está evitando os livres saltos do espírito 
humano que precisa se mover em direção a um futuro libertário. Este futuro precisa ser 
esteticamente rico e eticamente justo, bem como epistemologicamente eficiente. Ele também 
deve incluir um amplo alcance em termos de mídia e deverá ser socialmente legítimo e de escopo 
universal.  
 
O conhecimento da universidade está cercado e está ficando para trás, saindo do alcance em 
relação ao conhecimento e às demandas da situação social que se encontra fora de seus muros. A 
universidade está atualmente passando pelo problema que os mosteiros tiveram há mil anos e 
pelo qual a universidade passou há apenas um século.  
 
A perda de sincronia  
 
a) Com o avanço do conhecimento – perda de eficiência epistemológica.  
 
A primeira perda de sincronia na universidade se encontra na velocidade do progresso do 
conhecimento no mundo de hoje. Até recentemente, o conhecimento da universidade era algo que 
se estendia por gerações sem sofrer muitas mudanças. O conhecimento médico e as teorias 
científicas progrediam tão lentamente que um universitário formado podia facilmente levar os 
instrumentos do conhecimento que tinha adquirido por toda sua vida. Um diploma era válido 
durante pelo menos uma vida profissional, e muitas vezes por mais tempo ainda.  
 



 
Essa situação mudou radicalmente.  
 
A velocidade atual do progresso do conhecimento não permite que os graduados estejam 
preparados a menos que atualizem constantemente seus treinamentos. Nenhum profissional 
poderia ainda obter seu diploma cinco anos após sua graduação. Isso é verdadeiro às vezes 
mesmo antes que se formem. Muitas das coisas aprendidas já se tornaram obsoletas foram 
substituídas por novas teorias, informações e conhecimento.  
 
O conhecimento progride tão rapidamente hoje que campos específicos refletem mudanças 
internas e novos campos são constantemente criados.  
 
A universidade tem se esforçado para incorporar essas mudanças, mas ela não consegue 
administra-las. A estrutura dos cursos, a extensão dos programas de doutorado e as limitações 
dos departamentos individuais estão impedindo que o conhecimento progrida dentro da 
universidade no mesmo ritmo que o conhecimento avança fora da universidade.  
Isso faz com que muitas pessoas produzam conhecimento fora da universidade. Esse é um 
fenômeno surpreendente para aqueles que lembram a força que a universidade tinha há pouco 
tempo. No passado, poucos professores ou pesquisadores trabalhavam fora dos muros da 
universidade. Era impossível um jovem buscar tecnologia de ponta sem a ajuda e a orientação de 
um professor universitário.  
 
Isso mudou nas décadas passadas. Uma grande variedade de campos de conhecimento foi 
desenvolvida fora da universidade. Isso ocorreu dentro de empresas que mantêm seus próprios 
centros de pesquisa e em instituições de ensino superior que se intitulam universidades 
corporativas como um meio de mostrar que propiciam ensino superior sem ensinar a mesma coisa 
que as universidades tradicionais.  
 
Essas para-universidades existem porque as universidades tradicionais não cumpriram seus 
papéis. Elas ficaram para trás em termos de geração de conhecimento e ficaram fora de alcance 
em termos do tipo ou da qualidade dos tópicos que desenvolveram ou ensinaram. Se as 
universidades tradicionais não reconhecerem isso e mudarem de rumo, elas não serão mais úteis. 
Foi o que aconteceu nos mosteiros há mil anos.  
 
A crise de recursos é parcialmente causada pela indiferença do governo e tem muito a ver com a 
perda de sincronia da universidade. No entanto, o oposto também é verdadeiro. Se as 
universidades tivessem continuado a claramente cumprir seus papéis de serem de ponta em todos 
os tipos de conhecimento, essas para-universidades não estariam surgindo e se proliferando à 
velocidade atual e o Estado não teria parado de dar suporte às universidades públicas.  
 
b) Com a distribuição do conhecimento – a perda do alcance da mídia  
 
Quando a América foi descoberta, as universidades já tinham tido décadas para desenvolver e 
ensinar novos mapas do mundo. Hoje, quando qualquer novo fenômeno é criado ou descoberto, 
quase todos no mundo tomam conhecimento ao mesmo tempo. No mundo de hoje os mapas são 
criados no exato momento em que a geografia muda. Isso faz com que as universidades fiquem 
para trás em termos de distribuição de conhecimento.  
 
O jovem atento que navega pela Internet, assiste programas especiais na TV e visita salas de 
bate-papo especiais às vezes pode ter mais conhecimento do que seu professor em determinados 
tipos de informação.  
 
O conhecimento se tornou urgente e simultâneo. É urgente devido à velocidade envolvida em sua 
criação e é simultâneo devido à velocidade de sua distribuição. O mundo todo se tornou uma 
grande escola para aqueles que prestam atenção e se comportam como estudantes permanentes.  



 
 
Na pré-universidade Socrática, o professor era quase tutor individual de um pequeno grupo de 
estudantes. Mesmo quando esses estudantes se encontravam em salas de debate – gregas, 
romanas, bizantinas – o número de estudantes era restrito. A voz do professor tinha que alcançá-
los sem nenhum suporte visível. Séculos depois, o uso do quadro-negro causou uma revolução. 
Pela primeira vez, recursos visuais eram usados e colocados ao alcance de mais estudantes. 
Mesmo com essa inovação, o estudante tinha que comparecer à aula para aprender. O aluno tinha 
que estar presente e olhar nos olhos do professor e ver os desenhos e as palavras que o professor 
usava. O uso do microfone aumentou um pouco o número de estudantes, mas o ensino 
continuava a ocorrer dentro da sala de aula e dos prédios que eram designados como estruturas 
da universidade.  
 
Muito recentemente, os recursos da mídia eletrônica moderna emergiram permitindo o ensino à 
distância. Quase todos os tipos de conhecimento, principalmente para adultos universitários, 
podem ser ensinados atualmente sem a presença física de um professor. A sala de aula não é 
mais uma sala quadrada com paredes. Ela é aberta e tem uma dimensão Einsteiniana em termos 
de tempo e espaço. O aluno pode estar em qualquer lugar e o professor também. Eles podem 
estar sincronizados em tempos diferentes.  
 
Algumas universidades têm se esforçado para incorporar essa nova realidade. Elas ainda não 
conseguiram captar ou aceitar a realidade de que os muros de nenhum campus cobrem o mundo 
todo. As universidades não deram um salto compatível em termos da realidade técnica de hoje, 
de modo que a universidade pode ficar verdadeiramente sem muros e se conectar on-line para 
distribuir novos conhecimentos para o mundo em tempo real.  
 
c) Com a eficiência do diploma – a perda da promoção social  
 
Há não muito tempo, as universidades tinham o papel de servir de promotores sociais para seus 
alunos. Um diploma era o passaporte para um futuro seguro para qualquer jovem.  
 
Essa situação mudou.  
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