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O que estava programado pela reitoria da UFBa (Universidade Federal da Bahia) para ser uma 
festa de boas-vindas aos novos alunos da instituição acabou se transformando em um bate-boca 
entre alguns calouros e o ministro Gilberto Gil (Cultura). 
 
No final da noite de anteontem, quando Gil subiu ao palco instalado no campus de Ondina (orla) 
para cantar, pelo menos 20 estudantes que estavam próximos ao ministro, aos gritos, 
responsabilizaram o governo federal pelo "caos" na universidade pública e pediram mais empenho 
das autoridades para a manutenção do sistema de cotas. 
 
Irritado e constrangido com o barulho provocado pelos estudantes, Gil parou de cantar e discutiu 
com o grupo. "Vocês querem que a gente se comunique daqui para lá ou querem o monólogo de 
vocês de lá para cá?" 
 
Três estudantes, que não foram identificados pela UFBa, subiram ao palco para criticar a situação 
ou defender o show. 
 
"As universidades não estão abandonadas, elas contam com o esforço de vocês para serem o que 
vocês esperam delas", disse o ministro, em resposta. 
 
Em seguida, Gil falou do sistema de cotas. "Tem muita gente que quer derrubar as cotas, mas o 
governo que vocês estão esculhambando é que faz força para mantê-las." 
 
Reforma universitária 
 
Integrantes do movimento estudantil aproveitaram a recepção oferecida pela universidade aos 
calouros para criticar o projeto de reforma universitária proposto pelo governo. 
 
"Somos contra porque a proposta tem uma lógica privatista, ela não acata a reivindicação do 
movimento estudantil", afirmou o estudante Pedro Rodrigues. 
 
Antes do show, em que cantou dez músicas e foi muito aplaudido, Gilberto Gil disse ainda que os 
aprovados em universidades públicas não devem se considerar "privilegiados". 
 
"Isso vai fazer com que mantenham o compromisso que cada um deve ter com a sua 
comunidade", acrescentou o ministro, que se recusou a falar sobre sua eventual candidatura ao 
governo do Rio de Janeiro pelo PV. 
 
Depois da apresentação, Gil disse que alguns estudantes haviam chegado exaltados para a festa. 
"Acho que eles permaneceram todo o tempo exaltados e, provavelmente, dormirão exaltados." 
Cerca de 20 mil pessoas, entre estudantes e familiares, participaram da Calourada -evento 
organizado para UFBa em substituição aos antigos trotes, aplicados pelos veteranos nos recém-
chegados à universidade. 
 
Além de Gil, a Calourada contou com apresentações de grupos musicais da Bahia, exposição de 
trabalhos, venda de livros e uma feira de artesanato. 
 
O reitor da UFBa, Naomar Almeida, disse que a participação dos alunos que protestaram durante 
o show de Gil faz parte da democracia. 
 
"Todos os nossos objetivos foram alcançados, o show de Gil foi maravilhoso", afirmou Almeida. 
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