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Numdomingo de Ferroviária x
Santos no Estádio Fonte Lumi-
nosa, Jean-Paul Sartre chegou
de kombi a Araraquara, inte-
rior de São Paulo, para incen-
diarmentesdeumtimede inte-
lectuaisqueincluíad.RuthCar-
doso, FHC e Antonio Candido.
Acompanhado, a contragosto,
por Simone de Beauvoir e Jor-
geAmado, fora responder in lo-
co à pergunta feita por um jo-
vemprofessor daFaculdadede
Filosofia, Ciências e Letras da
cidade. Fausto Castilho, então
com 31 anos, havia usado um
amigo como correio elegante
paraquestionarSartre, napas-
sagem dele pelo Recife, sobre
os fundamentos de esforço de
aproximaçãoentreoexistencia-
lismo e o marxismo. Resumin-
do, queria saber o seguinte, no
bilhete escrito em francês: é
possível superar a filosofia sem
realizá-la?
“Ele disse aos jornais que

iria a Araraquara fazer uma
conferência sobre a pergunta
mais difícil que havia ouvido no
Brasil”, contao inquisidor, lem-
brandoo4desetembrode1960,
quando a igreja do município,
aterrorizada com a chegada de
um pensador de esquerda, gri-
toupregaçõespelorádiocontra
o francês. “A conferência aca-
bou com a minha carreira na
USP”,brincaFausto, queainda
percorreria longa trajetória
acadêmica pela Unesp e pela
Unicamp até se tornar profes-
sor emérito da última.
Entusiasta do pensamento

educacionaldosanos20,elepar-
ticipou decisivamente da cria-
çãodocampusradialdaUniver-
sidade de Campinas, transfor-
mando-seemcríticodefaculda-
des estanques, utilitárias, mer-
cantilistas.Paraele,universida-
des verdadeiras são pouquíssi-
mas.Eleiçõespara reitor,mera
rotina administrativa. A USP
Leste, uma excrescência. Quer
uma mexida estrutural no eixo
educacional brasileiro, que ele
explicanestaentrevistaeemde-
talhesnolivroOConceitodeUni-
versidade no Projeto da Uni-
camp.Aquempossa interessar,
aFerroviáriaganhoude4a0de
Pelé no dia da conferência.
Mas, a quem deseja saber se
Sartre, afinal, respondeu àque-
le dilema a 300 km da capital,
ele contemporiza: “Aí é que es-
tá, minha filha. Isso são outros
quinhentos.Eununcaquisreve-
lar a resposta”.

Estafoiaprimeiraveznahistóriada
USP que as eleições para reitor se
realizaramforadaCidadeUniversi-
tária.Atransferência,emrazãodos
protestos dos alunos, funcionários
emoradoresdefavelas,éumaver-
gonha para a universidade, como
afirmaramalgunsprofessores?
Não acho que seja uma vergo-
nha. Mostra descontrole da si-
tuação.Areitorianãoconsegue
estabelecer normas de funcio-
namento para a universidade.
É o que se verifica.

As críticasmais contundentes nos
protestos foram quanto ao segun-
doturno,queédecididoporumcolé-
giorestritodeprofessores. Issofaz
dessas eleições um processo anti-
democrático?
Há um ponto que legitima todo
esse processo: a escolha do go-
vernador, que entra no último
momento, na lista tríplice, mas
que afinal de contas foi eleito
por maioria pela totalidade do
eleitorado paulista. Exigir uma
democracia interna é impossí-
vel aqui porque a carreira uni-
versitáriaprevalecesobrequal-
quer outro aspecto. O mestre
depende dodoutor, o doutor do
livre-docente, e assimpordian-
te.Éofundamentodaprodução
científica. Essa carreiradepen-
de mais da titulação por traba-
lho acadêmico do que por tem-

po de serviço, por exemplo. A
democracia que os sindicatos e
mesmo uma parte dos alunos
pedem não existe em universi-
dade nenhumanomundo.

Avaliandomaisdetidamenteaspro-
postas dos que se candidataram a
reitor...
Eunãovejomuitadiferençaen-
tre elas.

Pois então, foi praticamente con-
sensual que aUSP do século 21 ti-
vesseespíritomais formativo,com
estímuloàatitudeempreendedora
emrelaçãoàprópriaeducação.
Muito bem, eu acho que isso é
correto desde que você passe a
considerar, como indicaram os
educadores dos anos 20, toda a
escaladaescolarizaçãoapartir

da criança de 4 anos até a pós-
graduação. Tem de reconside-
rar a totalidade do eixo educa-
cional.Enquantoissonãoforfei-
to,nãohaverámudançanenhu-
ma na educação brasileira. To-
dasessasmedidassugeridasho-
jesãopaliativas.Aprópriasubs-
tituiçãodereitoresémeramen-
teumarotinadegestãoadminis-
trativa. Trocar aqui, eleger ali,
isso não leva a nada. É preciso
que oEstado retome o controle
nos termos que os educadores
dos anos 20 propunham.

Porqueremontaraosanos20?
Porque eles detêm a chave in-
terpretativa da universidade
brasileira.Ainterpretaçãomar-
xista, que peguei na minha ju-
ventude, tendia a estudar a
USP a partir da Revolução de
32, como se fosse uma reação
dospaulistas àderrotanarevo-
lução.Nãotemnadadisso.Mos-
tro no meu livro que a concep-
ção da ideia de USP é de 1925.
Mais ainda: que a consolidação
ocorreu em 1926.

Oquefoiessachave interpretativa?
Oseducadoresdessaépoca, en-
tre eles Fernando de Azevedo,
tinhamumapropostadeescola-
rização que desapareceu por-
que em 1965 a ditadura resol-
veumercantilizaroaparelhode
educação.Aícomeçaacatástro-
febrasileira.Amercantilização
nãopermiteaescolarizaçãona-
cional. Para esses educadores
dos anos 20, a instância da de-
mocratização não é a universi-
dade, mas o lycée francês, o
gymnasium alemão; é isso que
estavaacaminhodeser instala-
donoBrasil, istoé,o liceupúbli-
co para a toda a população jo-
vem e não para um segmento,
comofazamercantilização.Vo-
cê não pode firmar o processo
de universalização formadora
da educação formativa na uni-
versidade. Assim você a trans-
formanumainstituiçãodeensi-
no apenas. E ela não pode ser
uma instituição de ensino.

Oqueelaprecisaser?
Precisa ser uma instituição de
estudo,porqueoensinoéconse-
quente à pesquisa, ele não vem
antes do estudo. Ao contrário.
Sóquemestudaécapazdeensi-
nar, ao passo que noBrasil, por
interesse comercial, você enfa-
tizaoensino.Oensinismoinver-

te a equação, deixando a situa-
ção cada vez pior, cada vez
pior...Ocaraquevai serprofes-
sor não precisa estudar, não
precisa produzir. Ele simples-
mente se apoia num manual
qualquer. É o gráfico que se es-
tabeleceu em cima da hora-au-
la.É issoque chamamdecurso.

ComofuncionariaoliceunoBrasil?
Como funciona na França e na
Alemanha, o quenos anos 20 se
chamava de universidade am-
pla.Eleacompanhariatodaapo-
pulaçãoporquenão fazdiferen-
çadeclasse.NaFrançaenaAle-
manha,tantoofilhodooperário
quanto o filho do magnata vão
paraoliceu.Queméoproprietá-
riodesse liceu?ÉoEstado.Não
existe o particular nesse jogo.
Eis o foco dos educadores dos
anos 20, que ainda não eram
mercantilistas. Lembro que
participei da campanha em de-
fesadaescolapública jáno final
dos anos 50 sob a liderança de
Júlio de Mesquita Filho. Per-
guntei a ele como explicava sua
posição antagônica em relação
à do seu amigoCarlos Lacerda,
autor da proposta privatista de
Lei de Diretrizes e Bases. Ele
me respondeu o seguinte: edu-
car é tarefa doEstado.

O que constaria do currículo do li-
ceu?
Na França, há dois currículos:
um chamado tradicional e ou-
tro chamado profissional. Dos
4.339 liceus, 2.449 são tradicio-
nais e 1.890 profissionais. Por
paradoxalqueseja,apopulação
prefere o tradicional, que tem
grego, história, arte, literatura.
É por isso que nesses países há
umeleitoradodiferenciado.Ele
tem muita capacidade de deci-
são. Os operários também pre-
feremocurrículo tradicional.A
inteligência não escolhe classe
de renda.

Quanto ao que aconteceu na Uni-
ban...
Issoéfaitdivers,nãotemimpor-
tância.

Masfaçoumapergunta,professor:
quando aUniban revogou a expul-
sãodaaluna,oreitordissequeame-
dida havia deixado de ser discipli-
narparasetransformarnumaação
educativa.Aexpressão‘educativa’
teria a capacidadede redimir arbi-
trariedades?

Olha, começo não reconhecen-
do pelo mero proprietário de
uma firma comercial a apro-
priação do título de reitor. Não
háessedireitonalegislaçãobra-
sileira de um dono de escola se
intitularreitor.Ondeéque já se
viu uma coisa dessas? Ele faz
isso e outros donos de cursos
também.Tudoéculpadospolíti-
cos.Ospolíticosquetoleramtu-
do isso sãoosculpadosporessa
mercantilizaçãogeraldoapare-
lho educacional.

Oqueosenhorachadasexigências
da Nova Lei de Estágios, que de-
mandam mudanças importantes
noscursos de graduação, licencia-
turaebachareladoquepreveemes-
sedadonoscurrículos?
O governo federal é responsá-
vel atualmente pela maior par-
cela do financiamento do mer-
cantilismo, pormeio das bolsas
de estudo. Essas bolsas são um
expediente para financiar os
mercantilistas. Elas é que dão
dinheiro para sustentar essas
universidades particulares,
que não são universidades.
Aliás,asuniversidadesfederais
tambémnãosãouniversidades.
Sãoarranjosdasoligarquias lo-
cais em cada um dos Estados
brasileiros.

AUniversidadeFederaldeSãoPau-
lo, inclusive?
Isso é uma invenção surgida a
partir de uma faculdade deme-
dicina. Imagine você se pode
uma escola de medicina ser
uma universidade! Só mesmo
por interesse eleitoreiro. Essa
transformação do núcleo ini-
cial,queédepuramedicina, em
universidade, eu ainda estou
aguardando, estou observando
para ver se é possível.

EaUSPLeste?
Ela é uma excrescência.

Porquê?
Para que isolar do centro
maior? O centro maior da USP
é no Butantã. Deveriam ter re-
forçado o centro. Se você tem
um, é para que a função central
seja exercida, e não para que fi-
que simplesmente numa decla-
ração.Vocênuncavai poder fa-
zer interdisciplinaridade, nun-
ca!Auniversidade temdeestar
em um único campus porque
ela depende da enciclopédia do
ponto de vista interdisciplinar.

Eis é o ponto chave. A vocação
da universidade é ser uma co-
munidade de trabalho interdis-
ciplinarnapesquisaenoconhe-
cimento.NoBrasil, a tendência
é multiplicar os campi. Acham
que isso é grandeza.

Qual era a vocação primeira da
USP?
Semprefoioestudo,apesquisa.
AUSPéa primeira universida-
de brasileira concebida segun-
doomodelopropostoporHum-
boldt ao criar a Universidade
deBerlim, quedurante oséculo
19 sedifundiupelomundo intei-
ro, nos EUA, no Japão... O pro-
blemaéqueoplanouspianonão
pôde ser realizado. A posição
política dahistória daUSPedo
BrasildeintegraràUniversida-
dedeSãoPauloescolaspreexis-
tentes,comoaFaculdadedeDi-
reito e a de Medicina, acabou
como plano.

Porquê?
Porque o plano daUSP foi pen-
sado, pela primeira vez no Bra-
sil, comoumaestruturauniver-
sitária focada num centro, que
éaFaculdadedeFilosofia,Ciên-
cias e Letras. Essa concepção
vaidepoisservirdereferênciaà
Universidade de Brasília e à
Universidade de Campinas. A
comissão nomeada pelo gover-
nador não conseguiu mostrar
qual seria a articulação entre o
centro e as universidades de-
pendentes. Essa foi a primeira
grande falha teórica.

Qualfoiasegunda?
Ademora na construção da Ci-
dadeUniversitária.Oplanopre-
via que ela fosse erguida nos
anos 30, o que só aconteceu no
final dos anos 50. Isso destruiu
aUSPporque,emvezdepassa-
rem a tarefa ao urbanismo – a
disciplina que deveria prenun-
ciaraCidadeUniversitáriaden-
tro do campus – entregaram o
projetoaengenheirosearquite-
tos ligados à edificação de
obras.Virou isso: reconstrução
de obras, com departamentos
quechegamaumquilômetrode
distância entre si. Como essa
turmapodeter ideiadoqueseja
uma universidade? São estra-
nhos a isso.

AUnb seguiu omodelo centrado à
risca?
Elaoptoupordotartodososins-
titutos num mesmo prédio.
Ora, não pode. É preciso ter
áreaparaseexpandir.Temque
ser como na Unicamp. Do con-
trário não pode crescer.

AUnicamp,então,conseguiu levar
adianteosistemaradial?
NaUnicamp,fizemostudopara
o que o contato com as discipli-
nas básicas fosse feito a pé. Vo-
cê não precisamotorizar. Ali, o
campus não se confunde com a
cidadeuniversitária.O campus
é a enciclopédia espacialmente
estruturada,enquantoacidade
universitária abrange, por
exemplo, os organismos admi-
nistrativos e financeiros. Ago-
ra, se a Unicamp terá sucesso
nessa empreitada, não sei di-
zer. Vai depender da força do
sistemabrasileirodeensino su-
perior, que é antiuniversidade.
O sistema brasileiro de ensino
superior foi implantado por D.
JoãoVIparadesfazerasrealiza-
ções do Marquês de Pombal. É
um processo que persiste des-
de o século 19 e se infiltra em
todas as universidades: são os
advogados, os engenheiros, os
médicos, profissionais de mer-
cado que nada têm nada a ver
com a universidade. Eles que-
remumpapelquetenhaonome
da universidade sem nunca te-
rem frequentado a própria. Fo-
ram apenas à faculdade deles.
A universidade verdadeira se
distingue pelo homem de ciên-
cia, alguém que seja capaz de
ensinar.
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“Nãoháesse
direitonalegislação
brasileiradeum
donodeescolase
intitularreitor”
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“AUSPLesteé
umaexcrescência.
Porquesairdo
centro?Achamque
issoégrandeza”

‘NaFrança e
naAlemanha,
funciona
o liceu, que
nosanos20se
chamavade
universidade
ampla.
O liceunão
fazdiferença
declasse.
Vãopara lá
tantoo filho
dooperário
quantoo filho
domagnata.
Queméo
proprietário?
ÉoEstado.
Nãoexiste
oparticular
nesse jogo’
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