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Desde que assumiu o Ministério da Educação, Cristovam Buarque tem feito declarações que 
podem transformar a estrutura e a conjuntura da Universidade brasileira. Iniciou seu mandato 
conversando com a Andifes, Crub, Andes, Fasubra e Une, já visitou algumas Universidades e está 
cheio de idéias para o que considera 'uma nova Universidade'.  
 
Mas ele deixa claro que: 'São idéias, não propostas, porque propostas implicam projetos de lei e 
as idéias são colocadas ao debate.' É este seu principal objetivo, debater a Universidade. Entre 
suas declarações, vale a pena ressaltar algumas:  
 
- Transferir as Universidades para o Ministério de C&T;  
 
- O ensino precisa ser universalizado em todos os níveis - se possível desde o pré-natal - como 
forma de garantir boa educação e evitar que o país conviva com o analfabetismo que hoje atinge 
21 milhões de pessoas;  
 
- Com relação às Universidades privadas sugeriu que o pagamento da mensalidade seja por meio 
de bolsa ou dinheiro do próprio aluno, se transforme em ações de propriedade da Universidade. 
Se for bolsa, as ações não viriam para o governo. Iriam para o estudante.  
 
- Um dos grandes desafios da Universidade é inventar um novo ensino superior, pois o 
conhecimento cresce mais rápido que a Universidade clássica, que, o mundo começa a não 
precisar mais;  
 
- Até 10 anos atrás, 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;  
 
- O modelo existente está ultrapassado porque os alunos, ao ligarem a televisão ou acessarem a 
Internet à noite, chegam na manhã seguinte às salas de aula sabendo mais que seus professores;  
 
- Da década de 70 para cá, as Universidades brasileiras não mudaram, não evoluíram. Para salvar 
a Universidade, temos que reinventá-la;  
 
- O conhecimento avança numa velocidade tão grande que a Universidade não consegue mais ser 
vanguarda do conhecimento;  
 
- A Universidade precisa retomar a sintonia com a velocidade com que o conhecimento avança;  
 
- Que os vestibulares sejam realizados apenas com provas de Português e Matemática. Quem 
conhece a língua e sabe fazer contas está apto a aprender qualquer coisa;  
 
- Na 69 reunião do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, na Universidade do Sul de 
Santa Catarina, o ministro da Educação, Cristovam Buarque, criticou o orçamento de sua pasta e 
cobrou do governo o aumento das verbas para a área no ano que vem, sob pena de não conseguir 
fazer as mudanças prometidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva;  
 



- 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;  
 
- A Universidade que desejamos é uma Universidade autônoma. A proposta para a Universidade é 
a seguinte: 'liberdade total';  
 
- A autonomia é a alma essencial a se inocular nessa Universidade do novo governo.  
 
- Seqüestrem o ministro, mas não façam greve;  
 
- Não é contra o 'voto universal' na escolha dos dirigentes das Universidades. Assim, o voto do 
docente, do funcionário e do estudante passa a ter o mesmo peso.  
 
- Supressão da lista tríplice para a escolha dos dirigentes das Universidades públicas federais, com 
envio ao Congresso Nacional de projeto de lei que permitirá, caso aprovado, a plena autonomia a 
cada Universidade para a definição de seu próprio reitor. O nome indicado, no entanto, será 
nomeado pelo presidente da República.  
 
De tudo que falou não existe nada contrário ao que preceitua o artigo 207 da constituição: 'as 
Universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 
patrimonial', muito pelo contrário, o viabiliza, pois desde sua promulgação, em 1988, os 
movimentos organizados das Universidades vêm cobrando sua implementação.  
 
Entretanto, ao que parece o debate sobre a Universidade brasileira, por mais que o ministro 
provoque, não tem tido a repercussão que lhe deve ser dispensada. Andifes, Crub, Andes, Fasubra 
e Une, se estão fazendo esse tipo de discussão, deve ser entre seus membros e militantes, pois 
não se tem visto na imprensa as opiniões dessas instituições sobre as idéias do ministro, salvem-
se pronunciamentos individuais de alguns professores, aos quais o ministro tem respondido.  
 
Sempre se cobraram mudanças, e agora que elas são possíveis, praticamente, inexiste o debate 
dentro das Universidades e das instituições citadas acima. Por outro lado, setores literalmente 
contrários à nova política do MEC, estão sempre publicando notas e matérias em jornais, 
procurando desqualificar o que se está pretendendo reformular nas Universidades.  
 
Exemplo patente é a matéria do editorial do Jornal 'A Tarde' de SP, dr 17/4/03, intitulada: 'De 
volta ao passado'. Eis o editorial: 'As primeiras medidas do governo para o ensino superior 
surpreendem pela concessão ao corporativismo dos docentes, servidores e alunos das 
Universidades federais. Concebidas para honrar as promessas de campanha do PT e anunciadas 
anteontem [dia 15/4] pelo ministro Cristovam Buarque, atendem às aspirações de cada uma 
dessas categorias, elevando os gastos do setor público sem exigir em troca aumento de 
produtividade e respeito ao princípio do mérito.  
 
No âmbito administrativo, essas medidas proíbem a terceirização de tarefas não acadêmicas e 
autorizam a contratação de 7,7 mil novos servidores para os hospitais universitários, aumentando 
a já inflada folha de pagamento do MEC.  
 
Além disso, elas dão aos reitores liberdade para definir o número de professores substitutos, o 
que pode abrir caminho para contratações desenfreadas.  
Por fim, as medidas prevêem 70 mil bolsas para estudantes das faculdades particulares, que são 
mais fracas do que as públicas.  
 
De positivo, só há o fim da obrigatoriedade de publicação de editais em grandes jornais e de 
autorização formal para viagens de professores ao exterior.  
 



No plano acadêmico, as iniciativas são ainda mais desastrosas.  
 
A pretexto de reformar os vestibulares, que hoje exigem conhecimento de história, geografia, 
física e química, entre outras disciplinas, o ministro da Educação quer fazer a seleção com base 
apenas em provas de português e matemática.  
 
Segundo ele, quem conhece a língua e sabe fazer contas está apto a aprender qualquer coisa. Se 
essa idéia esdrúxula for posta em prática, ela comprometerá ainda mais a qualidade do ensino 
médio, ao qual cabe a tarefa de iniciar os alunos nas ciências humanas, exatas e biomédicas, e 
que tem registrado um desempenho medíocre segundo o Exame Nacional de Cursos.  
 
Além disso, a pretexto de descentralizar e desburocratizar a gestão das 52 Universidades federais, 
o governo quer dar a cada uma delas o direito de definir como bem entender a escolha de seus 
dirigentes.  
 
Com isso, a lista tríplice enviada ao MEC pelos conselhos universitários, que são basicamente 
integrados por professores titulares, será extinta. E o MEC terá de dar posse a quem for eleito 
pela 'comunidade', independentemente de suas aptidões administrativas.  
 
O ressurgimento da famigerada democracia direta, que tantos problemas trouxe para a educação 
brasileira nos anos 60 e 70, é o maior perigo das medidas a serem anunciadas. Elas podem trazer 
de volta o populismo estudantil e a demagogia docente, substituindo a excelência acadêmica pelo 
proselitismo ideológico.  
 
Neste momento em que no mundo inteiro o rigor científico e o alargamento das fronteiras do 
conhecimento se converteram em fator de progresso e bem-estar, o Brasil corre o risco de ficar 
na contramão da História.  
 
Por isso, se os reitores não se opuserem aos planos do governo, o assembleísmo voltará a 
imperar em nossas Universidades e o país estará condenando as novas gerações ao 
obscurantismo cultural.' (Fim do editorial do Jornal da Tarde)  
 
A começar pelo título, nota-se que a matéria é produto de alguém contrário a adaptação da 
Universidade aos novos tempos. Na realidade, pode-se concluir que quem a escreveu quer a volta 
ao passado.  
 
Quem conhece a situação dos hospitais universitários que servem a comunidade universitária bem 
como ao SUS, compreende que a contratação de 7,7 mil servidores não vai solucionar por 
completo a deficiência de pessoal nos 45 hospitais universitários.  
 
Esta deficiência é de, aproximadamente, 15 mil funcionários. Portanto, é uma necessidade. O 
governo está solucionando apenas 50% do problema, e não inflacionando as folhas de 
pagamentos das Universidades como a matéria afirma. É uma acusação sem fundamentos.  
 
Querer manter uma lista tríplice é dar ao ministro o poder de escolher o reitor a seu bel prazer.  
 
Essa idéia que o editorial defende, surgiu no governo fascista da Itália, em 1931, quando o então 
ministro da Educação de Mussolini, Giovanni Gentile decretou que o reitor que antes era eleito por 
seus colegas, seria doravante nomeado pelo ministro, pois 'a nomeação dos reitores se inspira em 
sua concepção político e moral do estado ético'.  
 
É uma pratica tão bem aceita pelas Universidades que o ex-ministro da Educação Paulo Renato 
que preteriu vários reitores eleitos nas comunidades universitárias, não era bem-vindo em muitas 
Universidades do país.  
 



Dizer que os Conselhos Universitários são basicamente integrados por professores titulares é uma 
ignorância sem precedentes.  
 
Professores titulares compõem a menor fração do corpo docente de qualquer Universidade, e 
participam dos Conselhos Universitários como qualquer outra classe de docentes: auxiliar de 
ensino, assistente ou adjunto.  
 
Na maioria dos casos, é um representante por categoria, e um Conselho Universitário só possui 
mais de um professor titular se o primeiro estiver em algum cargo que tenha assento fixo no 
Conselho - no caso, reitor, vice-reitor, pró-reitor, diretor de Departamento.  
 
Usar termos como 'populismo estudantil e demagogia docente' é uma generalização tão sem 
propósito que não merece sequer rebater. A Andes e a Une que respondam.  
 
Chamar a democracia direta de famigerada e dizer que foi quem mais trouxe problemas para a 
educação brasileira nos anos 60 e 70 é outro disparate. Foi exatamente nesses anos em que a 
Universidade brasileira mais sofreu por falta de democracia.  
 
A governo militar ditou as regras nessas duas décadas, e quem pensasse diferente nas 
Universidades poderia sofrer sanções do tipo: demissão, prisão e até mesmo exílio.Recomenda-se 
a quem escreveu o editorial que procure ler alguma coisa sobre a história da Universidade 
brasileira, principalmente, nas décadas de 60 e 70.  
 
Conclamar os reitores para se oporem aos planos do governo é mais uma prova de completa falta 
de entendimento do que significa ser um reitor.Quem decide os rumos de uma Universidade são 
seus Conselhos Superiores, dos quais o reitor é só 'um' membro.  
 
Reitor algum tem o poder de decidir sozinho o que a Universidade deve fazer, ou fazer 
contratações desenfreadas, como está escrito no início da matéria, é uma acusação leviana.  
Primeiro os ataca, depois tenta uma união para reagir às medidas do MEC. Além de paradoxal, 
mostra-se que não se sabe o que está escrevendo.  
 
Portanto, quem escreveu o editorial do jornal, parece que não conhece nada das Universidades 
ou, simplesmente, é alguém que sonha com a volta de um passado negro para o ensino superior 
brasileiro, do qual, certamente, deve ter tirado algum proveito.  
 
É hora da discussão sobre a Universidade merecer mais atenção das instituições que fazem parte 
dela. Defender ou criticar as idéias do ministro é postura que deve ser assumida, principalmente, 
pela Andifes, Crub, Andes, Fasubra e Une, pois se não for assim, continuaremos lendo somente 
artigos dos reais inimigos do governo e da Universidade brasileira.  
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