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Ministro diz que a universidade limita a criação e lamenta a falta de novas e grandes 
idéias 

 
 
Ao defender uma ampla transformação no conceito de universidade, o ministro Cristovam Buarque 
alerta para as grandes barreiras oferecidas hoje à liberdade de criação. A universidade hoje, 
segundo o ministro, não tolera a diferença, e esse seria o motivo da falta de novas e grandes 
idéias no mundo. Ao longo desta entrevista, o ministro defende a criação de cotas especiais para 
afrodescendentes no ensino superior, "para que a cara da elite brasileira se aproxime mais da cor 
do povo". Propõe a criação de uma disciplina voltada para a alfabetização de adultos, como forma 
de aprimorar a formação dos alunos, e explica sua proposta de substituição do vestibular pela 
avaliação anual do aluno desde o ensino médio. Com base nessas avaliações anuais, o aluno teria 
assegurado seu ingresso na faculdade. Para o ministro, isso melhoraria o nível do ensino médio e 
acabaria com a tensão que afeta os jovens no período pré-vestibular. Ele também se mostrou 
surpreso com as reações diante das propostas de mudanças no Provão, especialmente às 
daqueles que não aceitam a reformulação.  
 
Ensino Superior – Por que o senhor declara que o ingresso na universidade é um processo de 
ruptura e não de continuidade?  
 
Ministro Cristovam Buarque – A educação básica, até o final do ensino médio, é uma questão 
social. Todos precisam ter isso, saber ler, ver o mundo onde estão e ajudar a transformar o 
mundo como cidadãos. Já a universidade não é uma transição normal, não é continuidade dos 
estudos, é uma ruptura para aqueles que querem ir além do básico, do essencial e se especializar 
em uma área, serem profissionais de nível superior, o que não precisa ser para todos. É para 
aqueles que têm uma vocação, que têm um desejo. Nesse sentido que eu digo que é uma 
ruptura. Até o final do ensino básico é uma coisa, e dentro do lado social da sociedade, para 
todos. A universidade é o lado de infra-estrutura do conhecimento para aqueles que têm vocação, 
para aqueles que buscam uma profissão de nível superior.  
 
A seu ver, a universidade deixou de ser a vanguarda da sociedade por ter perdido o caráter 
transformador e revolucionário?  
 
Vanguarda da sociedade a universidade nunca foi. É vanguarda da criação do pensamento para a 
sociedade. Isso ela deixou de ser. Até os anos 70, com algumas exceções, de órgãos específicos, 
de institutos como a Nasa, por exemplo, que só funcionavam graças a profissionais formados na 
universidade, tudo de novo era produzido na universidade, na área do pensamento. O que 
aconteceu, a partir dos anos 90, é que hoje tem gente gerando pensamento de ponta fora da 
universidade. Em primeiro lugar, uma grande quantidade de instituições independentes. Tem 
hospitais neste país e no mundo gerando saber de ponta. Organismos de governo. O Brasil 
mesmo não tinha tantos institutos: Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). Cada um foi surgindo à margem da universidade, 
ainda que usando profissionais universitários. Agora, o mais grave é que a universidade não 
adotou algumas áreas do conhecimento. Até esnobou e, de repente, os profissionais começam a 
se formar sem nem ao menos terem curso universitário. Um exemplo disso é a área de 
informática. Nessa área, há uma boa quantidade de pessoas que hoje estão formulando 
pensamento de ponta e que não foram para a universidade. Ou entraram na universidade e 
abandonaram. Um exemplo disso é que existem no mundo dezenas, centenas, milhares de jovens 
que hoje estão sentados em frente a seu computador, gerando pensamento novo, idéias novas, 
fora da universidade. Além disso, criaram-se sistemas de ensino fora da universidade, que 
adotaram o nome de universidade sem serem. São as chamadas universidades corporativas. Aqui 
mesmo, no Brasil, nós temos a Universidade do Correio, a Universidade da Caixa Econômica, a 



Universidade do Banco do Brasil. São instituições que oferecem ensino superior de qualidade, fora 
da instituição universitária. Então, ela deixou de ser a vanguarda. Eu não defendo que continue 
assim. Defendo que a universidade retome o papel de vanguarda. Para isso, ela tem que mudar.  
 
Nesse contexto, por que o senhor defende o oferecimento da disciplina História da Universidade 
para todos os cursos?  
 
Porque todo mundo que ama uma coisa estuda a sua história. A gente quer conhecer a vida das 
pessoas que a gente ama. Quem é fanático por futebol conhece a história do seu time. A 
universidade, não. Como ela se dividiu em departamentos estanques, separados, ela decidiu: 
olha, vocês da História aprendem a história da universidade, os demais não precisam. A gente 
quer estudar física, matemática. Com isso, se perde o sentimento de instituição. Perde o amor a 
ela. Mais grave ainda: num momento de crise, como o que nós vivemos, sem conhecer a história 
da universidade, a gente não percebe que ela tem que mudar, que é possível mudar, porque ela 
já mudou muitas vezes no passado. Sem conhecer a história, a gente acha que as coisas que nós 
temos a nosso redor são eternas, permanentes e imutáveis. É a história que traz o sentimento de 
que as coisas mudam e o despertar de que é preciso mudar outra vez. Por isso, eu acho que todo 
aluno de universidade deveria dedicar pelo menos algumas semanas de seu tempo a aprender 
que aquela instituição onde ele está tem mil anos, já passou por mudanças, já foi a responsável 
por algumas das melhores coisas que a humanidade tem e, com isso, despertar a necessidade de 
que ela mude. Ela não está bem porque, afinal, as pessoas pensam que o único problema da 
universidade é falta de dinheiro. Não há dúvida de que é um problema a falta de dinheiro, de que 
precisamos repassar mais verbas, mas não é só isso. Se jogasse todo o dinheiro do mundo na 
universidade, ela não ficaria boa, se aplicasse o dinheiro da mesma forma que aplica hoje, sem 
uma mudança na sua estrutura, no seu propósito. Por isso que eu defendo também que outra 
disciplina que deveria ser oferecida a todos os alunos é a de ser alfabetizador de adultos. O aluno 
que é alfabetizador de adultos não apenas está prestando um serviço de libertação, de abolição. É 
como se, no século XIX, um universitário ajudasse os escravos. Mais do que isso, a formação do 
aluno melhora. O aluno alfabetizador será um melhor profissional.  
 
Qual seria hoje a vanguarda do pensamento universitário? Quem são os grandes intelectuais que 
discutem não os conhecimentos produzidos nas universidades, mas a própria universidade?  
 
Tem um grande escritor americano que disse uma vez que os grandes intelectuais do mundo não 
são mais universitários, o que é uma tristeza. A verdade é que as grandes revoluções do 
pensamento não saíram da universidade. Tirando Newton, que eu me lembro assim sem fazer 
uma análise melhor. O próprio Einstein só foi para a universidade como professor depois de ter 
criado a teoria da relatividade. Antes, ele era esnobado. Freud e Marx nunca estudaram na 
universidade. A grande diferença é que hoje tem pessoas dando contribuições sem terem entrado 
na universidade ou sem tê-la concluído. Paul Johnson, esse escritor americano que escreveu um 
livro chamado Os Intelectuais, disse que a universidade quebrou um estilo de pensar que é 
necessário ao intelectual. Ao aprisionar a pessoa no departamento, nós transformamos os 
intelectuais em profissionais. Mesmo áreas como Letras, as pessoas terminaram sendo 
profissionais da letra e não um escritor, um criador.  
 
A universidade hoje dificulta o lado da criação livre. Ela condicionou a criação universitária à 
conclusão do doutorado. Ora, o doutorado, em geral, é feito não sob a orientação, mas sob o 
controle do orientador. Em geral, é sob algo que já se fez, sob o controle de um orientador que 
não aceita críticas – em geral, há exceções, claro – ao marco intelectual que o formou. Ele não 
quer ruptura. Além disso, a carreira acadêmica , hoje, como ela é feita, não facilita a vida dos que 
pensam muito livremente. Elas adotam a liberdade ideológica. Você pode pensar de acordo com 
um lado ou outro, mas não pode pensar muito diferente nem de um lado nem de outro. Os 
marxistas, por exemplo, na economia, têm que pensar daquele jeito. Os neoclássicos daquele 
jeito – ainda que a universidade tolere a diversidade, mas não tolera a diferença, o inusitado. É 
isso que eu acho que atrapalha grandes idéias novas saírem da universidade. Talvez por isso é 



que não há hoje grandes idéias no mundo. Aí a gente tem tido uma crise de falta de grandes 
idéias revolucionárias no mundo. Mas, de repente, a gente vai ver uma explosão de novas idéias. 
Eu gostaria que essa explosão fosse dentro da universidade, mas, pelo jeito que está aí, se ela 
não mudar, a explosão não vai ser dentro dela, vai ser fora.  
 
Podemos dizer que a "sociedade do conhecimento" está criando a cyberinteligenzia ?  
 
Eu diria que está criando um humanocyberinteligenzia. Uma inteligência que mistura o artificial 
com a inteligência natural do homem. Acho que uma inteligência artificial sozinha não está, não. 
Agora, hoje, a inteligência não é mais apenas a que está dentro da cabeça das pessoas. Hoje, há 
uma convivência entre o ser humano pensador e a máquina organizadora do pensamento. Mais ou 
menos como no século XIX, na guerra, era o homem e o cavalo. Quem ganhava a guerra era o 
homem e o cavalo juntos. Hoje, é o homem e o computador que pensam juntos.  
 
O governo espera contar com o ensino particular cada vez mais como um parceiro e menos como 
um concessionário do serviço público?  
 
Eu acho que tem que ser um parceiro, mas é um concessionário. A educação é uma coisa 
suficientemente importante para que a opinião pública, o Estado, exerçam no mínimo uma 
fiscalização sobre tudo. Se a gente quer que o Estado fiscalize remédio, como é que não quer que 
fiscalize escola? Se a gente controla farmácia, tem que controlar colégio. Hoje, por exemplo, tem 
lei que obriga que a farmácia tenha farmacêutico. Tem que saber também quantos professores 
tem a escola, qual é a formação do professor, qual é a ética do professor. É uma concessão 
solidária, convivência sem antagonismos. Tem que ter, sim, uma fiscalização de concessão. Não é 
uma coisa absolutamente livre. Amanhã, por exemplo, se alguém quiser fazer uma faculdade de 
terrorismo, acho que não deve ter liberdade para isso.  
 
Quais são as ações que o MEC vem tomando no sentido de reforçar essa parceria?  
 
Estamos o tempo todo preocupados com isso. Estou sempre visitando as escolas. Recentemente, 
recebi um grupo de alunos de um colégio daqui, de Brasília, chamado Sigma. Fiquei fascinado 
com o que esses meninos do segundo grau estão fazendo como alfabetizadores. Levam teatro 
para creches, desenvolvem trabalhos de assistência social e com uma consciência que me 
impressionou muito. Eu gostaria de ver esse programa do Colégio Sigma, aqui de Brasília, 
espalhado por colégios de todo o Brasil, inclusive pela rede pública. Então, eu tenho essa 
convivência permanente e tenho trabalhado muito com as entidades representantes de colégios 
particulares para ver se eles colocam os seus alunos como alfabetizadores de adultos, como parte 
da formação do ensino médio. Um país pequeno, como a Guatemala, está dando um show na 
gente. Eles decidiram lá que, para o aluno receber o certificado de conclusão do ensino médio, 
tem que ter alfabetizado pelo menos cinco pessoas. Já pensou se a gente fizesse isso? Que 
maravilha seria.  
 
O senhor tem afirmado que a universidade brasileira precisa aumentar o número de vagas nos 
próximos dez anos para que possa, pelo menos, dobrar o número de estudantes. Quais são os 
caminhos para se alcançar esse objetivo?  
 
O caminho nítido, claro, óbvio, é o ensino a distância. Não vai dar para dobrar o número de 
estudantes com cadeira para cada um, com aula presencial apenas. Eu defendo que a gente 
ponha em marcha um projeto que elaboramos há alguns meses e está para entrar no Congresso 
para criação da Universidade Aberta do Brasil, que comece a formar profissionais a distância, por 
intermédio do computador. Da mesma maneira que a universidade passou a usar o quadro negro. 
Houve um tempo, na época da Grécia, que a relação do professor com o aluno era com cinco, seis 
[pessoas]. Tinha que estar quase colado fisicamente, agarrado um no outro. Com o quadro negro, 
isso se espalhou para até alguns metros. Agora, pode estar até do outro lado do planeta.  
 



O senhor concorda que estamos na contramão da história, na medida em que cada vez mais 
regulamentamos os cursos presenciais, mas o conhecimento hoje está cada vez mais virtualizado?  
 
Eu não diria contra a corrente da história, mas, de fato, estamos cada vez mais controlando 
exageradamente o conhecimento, e isso é difícil dar certo porque nós vivemos em uma época em 
que tem conhecimento surgindo na rua, ao lado, por aí. Cada dia tem uma disciplina nova. Tem 
disciplina se juntando com outra. Hoje, a matemática está misturada com a teologia. Isso era 
impossível de pensar há 20, 30 anos. Se nós regulamentamos demais, impedimos o surgimento 
dos novos conhecimentos, que não estão dentro das categorias tradicionais. É preciso dar mais 
liberdade.  
 
Como o senhor vê as reações que têm surgido às propostas de mudanças no Provão?  
 
Uma das coisas que mais me assustou é como o Provão unificou todo mundo, metade a favor, 
sem ler a proposta que veio das comissões, e metade contra, sem ler também.  
 
Eu não estou contente nem com aqueles que ficaram contra dessa maneira radical, sem perceber 
nada de bom, mas também estou preocupado com os que estão a favor, porque eles ficaram a 
favor sem ver nada de errado. Não é possível que essa proposta não tenha nada errado, inclusive 
porque esta é apenas uma proposta de uma comissão que eu nomeei, é verdade, mas eu vou 
ouvir muitas outras pessoas, até do exterior. Não vou formular uma proposta de avaliação sem 
ter muita reflexão em torno. Quem está contra 100% não está ajudando e quem está a favor 
100% também não está ajudando. Eu fiquei surpreso. Também me surpreendeu o fato de as 
pessoas não entenderem que essa é apenas uma proposta, uma idéia e não a proposta que o 
governo escolheu. Finalmente, o que mais me surpreende é como não querem mudar nada. Aliás, 
uma grande coisa que o governo anterior fez, foi criar um sistema de avaliação. Mas quem faz 
avaliação de universidade tem que estar com a cabeça aberta para querer que seja avaliada a 
avaliação também. É preciso fazer o Provão do Provão e, se a gente fizer isso, vai melhorar. A 
prova de que precisa melhorar é que o governo anterior não fechou nenhuma universidade. Ou 
seja: ou o programa do Provão, a maneira como ele é feito, é ruim ou, então, o governo não agiu 
seriamente. Eu quero, sim, tomar a decisão, quando for preciso, de fechar curso ruim. Para isso, 
preciso de um método que me dê absoluta tranqüilidade e deixe claro que foi uma decisão 
correta.  
 
Em relação à criação de vagas especiais para afrodescendentes, o senhor não acha que uma 
política de financiamento para o ensino superior seria mais eficiente do que criar vagas especiais 
nas universidades públicas?  
 
Isso também está sendo feito. Nós temos um programa, financiado pelo Ministério da Educação 
com dinheiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que paga cursinho para 
afrodescendentes. Mas não basta. Se a gente quer mudar a cor da elite brasileira, para que a cara 
da elite brasileira se aproxime mais da cor do povo, a gente vai ter que reservar cotas livremente. 
O governo não pensa em impor isso. Cada universidade que pense. Imagine o Mandela ganhar, na 
África do Sul, e continuar com todos os embaixadores brancos. Seria certo isso? O que foi preciso 
fazer? Cotas para negros. Só que lá a cota foi grande porque a maioria do povo é negra.  
 
Isso faz parte. Eu só espero que isso seja algo muito a curto prazo, para evitar que terminemos 
criando uma outra forma de discriminação racial no Brasil. Durante 115 anos desde a 
Independência, nós fingimos que não éramos racistas. É preciso tomar cuidado para que, em vez 
de acabar com o racismo, a gente não acabe criando, explicitando e assumindo que somos 
racistas. Isso aconteceria se as cotas ficassem para sempre, o que iria terminar dividindo o país 
por raças. As cotas já provocaram essa grande contribuição de fazer com o que o povo brasileiro 
descobrisse que aqui tem negros. Porque ninguém sabia que tinha negros no Brasil. Só sabíamos 
que tinha negros na rua, mas não no Brasil. Não no Brasil da universidade, das Forças Armadas, 
dos escalões superiores. No Brasil do Tribunal Superior de Justiça, entre juízes não tinha negro. 



Ninguém falava nisso. Era como se ninguém notasse que havia uma diferença entre a cor da rua e 
a cor dos altos quadros da sociedade brasileira.  
 
Numa eventual substituição do processo seletivo, atualmente feito pelo vestibular, quais seriam as 
possíveis formas de acesso à universidade?  
 
Defendo que se faça aquilo que fiz em Brasília. Metade fiz como reitor e metade como 
governador. É fazer a seleção dentro das escolas, por meio de provas feitas para os alunos do 
segundo grau. Em Brasília, se chama de Programa de Avaliação Seriado (PAS). Só que aqui é feito 
pela universidade, que aplica a prova. Defendo que se faça como o Sistema de Avaliação do 
Ensino Básico (Saeb). A gente avalia o aluno do ensino básico no final do terceiro grau. A idéia 
seria fazer no final do primeiro, do segundo e do terceiro anos. Tem gente até que defende que se 
comece na oitava série do primeiro grau. Você faz uma prova no final da oitava série do primeiro 
grau, outra na primeira, na segunda e na terceira do ensino médio. A criança que tiver melhor 
média entra na universidade e reserva algumas vagas para os mais velhos, para que eles façam 
um vestibular tradicional. Com isso, acabaria essa tensão do vestibular, que decide o futuro de 
um jovem de um dia para o outro, mas, sobretudo, vai ajudar a melhorar muito o ensino médio. 
Porque, hoje, uma criança finge que estuda, o professor finge que ensina, o governo finge que 
paga, os pais fingem que se preocupam, mas na hora em que o estudo permitir entrar na 
universidade, os alunos não vão mais fingir, vão estudar. Vão exigir do professor. O pai vai se 
preocupar e o governo vai ser mais cobrado para colocar dinheiro.  
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