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"A proposta é a seguinte: liberdade total" 
 
Quem perguntar ao ex-reitor, ex-governador, senador e agora Ministro da Educação do governo 
Luiz Inácio Lula da Silva, o professor Cristovam Buarque, qual é a universidade que o PT tem na 
cabeça, e se vai propor uma reforma do atual sistema universitário em vigência há mais de 30 
anos, ouvirá uma resposta que será repetida obsessivamente muitas vezes, mesmo em uma 
conversa rápida, em seu movimentado gabinete: "A universidade que desejamos é uma 
universidade autônoma". Cristovam explica que é uma universidade com ampla capacidade de 
iniciativa para decidir tudo, da sua organização às prioridades, do conteúdo dos cursos às formas 
de ingresso, da escolha de seus dirigentes às relações com a sociedade.  
 
"A proposta para a Universidade é a seguinte: liberdade total", resume o ministro.  
 
Estando bem claro ao interlocutor que a autonomia é a alma essencial a se inocular nessa 
universidade do novo governo, o ministro assinala que, nem por isto, vai se omitir. Há muitas 
idéias para esta universidade que pretende oferecer, para que sejam debatidas e, evidentemente, 
adotadas. Esta é a sua expectativa. As idéias surgem à medida que avançam as análises sobre a 
natureza da crise que se instalou na Universidade brasileira, e que hoje, segundo o ministro, 
atinge o âmago da instituição, não apenas aqui mas em todo o mundo.  
 
Não é uma crise originada na falta de recursos, como poderiam fazer crer os movimentos e greves 
de funcionários, professores e até reitores por mais verbas, nos últimos anos. Seria uma crise 
consolidada a partir da crescente dissintonia da Universidade com as mudanças do mundo.  
 
"O conhecimento avança numa velocidade tão grande que a universidade não consegue mais ser 
vanguarda do conhecimento", afirma o ministro, assinalando que muitas coisas, hoje, estão sendo 
inventadas nos jornais e não nas faculdades de comunicação; nas fábricas, e não nas escolas de 
engenharia; nas garagens de jovens brilhantes e não nas suas faculdades de mecânica. "A 
Universidade precisa retomar a sintonia com a velocidade com que o conhecimento avança", diz.  
 
Outro alimento da crise é o fato de a Universidade ter perdido a capacidade de ser a grande 
disseminadora do conhecimento, constata Cristovam. Hoje, lembra, é possível tomar 
conhecimento das coisas pela Internet, pelas universidades corporativas, como as da Xerox, do 
Banco do Brasil, do McDonald's, pelas entidades criadas fora da Universidade, no ambiente do 
trabalho. Ainda expondo o diagnóstico, o ministro afirma que a universidade deixou também de 
ter a legitimidade para garantir a ascensão social do aluno. "Até há 10 anos, o aluno que tivesse 
um diploma universitário estava feito na vida. Hoje, o diploma já não garante o emprego. Há uma 
oferta grande e o aluno ficou obsoleto muito depressa, além do que tem gente que aprende as 
coisas fora da universidade, sem precisar do diploma", afirma.  
 
Mais uma dissintonia a formar o quadro de crise: a desarmonia ética entre a universidade e as 
necessidades do povo. Cristovam explica que, até os anos 70, tudo o que a universidade produzia 
aumentava o crescimento, o crescimento distribuía renda, melhorava a situação dos pobres. "A 
engenharia era geradora de emprego, hoje ela é destruidora; a medicina beneficiava os pobres, 
hoje beneficia os ricos. A universidade virou uma instituição cujo produto beneficia só a elite. Não 
é que os alunos são filhos da elite, isto é o menos importante. O importante é que o produto da 
universidade trabalha só para uma elite".  
 
Para ligar a Universidade ao mundo o ministro apresenta idéias, com a obsessão de nada impor: 
"São idéias, não propostas, porque propostas implicam projetos de lei e as idéias são colocadas ao 
debate". Existem as mudanças necessárias na forma, e as mudanças relacionadas principalmente 
ao conteúdo. Vamos aqui tratar, hoje, de algumas mudanças de estrutura, apresentando na 
próxima quarta-feira as sugestões do ministro mais voltadas ao conteúdo. Uma das idéias de 
mudança, menos polêmica, é quanto à forma de ingresso.  



 
Cristovam diz que o vestibular tradicional é antiquado e sugere que a Universidade procure novas 
formas de ingresso. Uma delas, pode ser o sistema que aplicou quando foi reitor da Universidade 
de Brasília, o PAS (Programa de Avaliação Seriada), um exame dentro do ensino básico. Outra 
idéia de mudança, esta bem mais polêmica, é a Universidade definir quais são as disciplinas que 
pretende apurar nos exames de acesso. Por haver sugerido, dias atrás, a título de exemplo, que 
houvesse apenas provas de português e matemática, Cristovam foi duramente criticado por 
professores de história.  
 
"Acho que se uma universidade quiser testar apenas matemática e português, deve testar; da 
mesma maneira que se quiser acrescentar outras disciplinas, seria bom. Sabe qual? Filosofia. 
Acho que a principal coisa a ver se um aluno tem, é conhecimento de ética".  
 
O Ministro da Educação sugere, também, mudanças na estrutura que está em vigor há mais de 30 
anos. "A estrutura não pode mais ser com essas caixinhas dos departamentos. Existem disciplinas 
que não cabem em nenhum departamento", afirma. A última reforma da Universidade, lembra, foi 
feita pelos militares, com a ajuda da USAID. "Naquela época ainda havia muro de Berlim, não 
existia informática, nem biotecnologia; então, a gente tem que mudar", enfatiza.  
 
A estrutura da Universidade, segundo as idéias sugeridas pelo ministro, deve conter núcleos 
"transdisciplinares". As disciplinas não são mais "unidisciplinares", comenta. Existem áreas que 
misturam, por exemplo, Biologia com Eletrônica. O ministro assinala, ainda, que há temas que 
não cabem em nenhum Departamento. "Qual o departamento da Fome? Qual o departamento da 
energia?" 
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