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PROFESSOR JOEL ULHOA 

C ongratuIme, nes-
te instante, corn os Con-
seihos Superiores da Uni-
versidade, corn a ADUFG, 
a ASUFEGO, o DCE, corn 
a Magnifica Reitora Ma-
ria do Rosrio Cassimiro 
e sua equipe, todo o cor-
po docente, administrati-
vo e discente da UFG, pe-
Ia dignidade e equilIbrio, 
corn q u e engrandece-
ram o primeiro processo 
verdadeiramente derno-
crético de escoiha de Rei-
for que ocorreu entre 
nós. 

Selam, também, estas primeiras palavras, de respeito 
ao Ministro Marco Model, pela inleligéncia polItica e Iucidez, 

corn que, a frente do Ministério da Educoço, tern demons-
trado saber ouvir a voz dos novos tempos. 

SaOdo o Governador Iris Rezende Machado, que, 
desde o primeiro instante, se posicionou ao lado do comu-
nidade universitária, em defesa do nomeaçäo do primeiro 
do lista sêxtupla, e estendo esta saudacao a todos os ilustres 



membros do legislativo federal, estadual e municipal, que, 
independentemente de suas posiçöes partidrias, fizerarn 

coro, inclusive pela imprensa, as manifestacöes dos professo- 

res, funcionários e alunos da UFG. 
Meu reconhecirnento a todos os colegas que comigo 

concorreram a Reitoria e que, corn sua combatividade e de- 

cencia, tanto dignificaram o processo da sucesso. 
A imprensa goiana que, corn independência e corn- 

petência, deu valiosa e indispensveI cobertura ao processo 
eleitoral transcorrido na UFG, meu muito obrigado, em 

nome de todos. 
Sejam minhas palavras inicials, ainda, de homenagem 

e respeito a todos aqueles que, como Reitores desta Univer-
sidade, me antecederarn e ajudaram a pavimentar a estrada 

que hole palmilhamos: 
Professores Colernar Natal e Silva, Jerônimo Geraldo 

de Queiroz, Farnese Dias Maciel Neto, Paulo de Bastos Perillo, 
José Cruciano de AraOjo e Maria do Rosrio Cassimiro. A 
todos, nossa admiraco e amizade. Espero, daqui a quatro 
anos, sair da Reitoria deixando, na história da UFG, a rnesma 
marca de dignidade. 

Abraço, corn amizade fraterna, rneus colegas de ma- 
gistério, companheiros de pesquisa e de sala de aula. A convi-
vência na rnesma prática me faz compartilhar e compreender, 
e muito bern, o desencanto do educador, suas frustracöes, 
o peso que cada dia vem se tornando maior de querer ajudar 
a construir urn Brasil novo através da atividade mais nobre e 
perene da sociedade, que é a educacão, e encontrar, no cami-
nho, o obstculo de uma incompreenso real, que permanen- 
temente conspira contra isso. A confiança, porérn, que tenho 
na educação e nos educadores me dá força e faz acreditar 
na responsabilidade e no sentido de ser Reitor da UFG, hole. 

Também abraco, e corn a maior sirnpatia, os nossos 

alunos. Carregam nas costas o fardo pesado de uma ativi 
dade que, sob todos os aspectos, deveria ser leve e estimu- 

lante. 0 que e que se ensina, na UFG, e o que e que nela de 
fato se aprende? 0 que ternos feito, nós professores, no 
obstante nossas próprias perplexidades, para aludar  nossos 
alunos a enfrentarern as perplexidades deles? Eis aI pergun-
tas que nos inquietam e para as quais nos, educadores, am-
da no encontrarnos todas as respostas. Uma coisa, porérn, é 
certa, na história desta Universidade: no seu perverso mundo 
de dOvidas e interrogacöés, os alunos da UFG j6 demonstra-
ram, concretamente, estarem entre os mais capazes, comba-
tivos e generosos do Brash. 

Finalmente, meu pensamento aqueles que pude co-
nhecer melhor durante minha campanha: os humildes, anô-
nimos servidores que, nas caldeiras e nas fossas, nas lavan-
derias e no silêncio dos arquivos e Iaboratórios, corredores e 
gabinetes, cumprem a sina de construir, sem grandes espe-
rancas, a arquitetura invisivel do mundo que nos rodeia. A 
eles se poderia aplicar, corn segurança, as inquietantes ques-
ts de Brecht: "Quern construiu a Tebas das sete portas? 
- Nos livros esto os nomes de reis. - Forarn os reis que 
arrastaram os blocos da pedra?" Espero podermos, luntos, 
daqui a quatro anos, dizer corn Brecht: "Cada página uma 
vitóra" - Mas, muito mais que isto: Espero ter sido dIgno 
daqueles em quern pensava Brecht ao perguntar: "Quern co-
zinhou o banquete da vitória?" 

AUTONOMIA 
RESPONSABILIDADE 
DEMOCRATIZACAO 

As instituiçöes que no acornpanharn as rnudanças 
sociais envelhecern e morrern, e corno a vida social brasileira 
está em transforrnacäo acelerada, todas as nossas instituiçôes 
tern que mudar para sobreviver. 
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A Universidade tern que mudar! 

Na mudanca, a Universidade precisa preservar a sua 
essência - como qualquer outra instituicO, alias - para nâo 
perder sua identidade, porque a perda da identidade é uma 
das mais dolorosas formas de morrer. Por mais que se trans-
forme, a Universidade nunca deixa de ser uma instituico 

social, vale dizer, algo que uma dada sociedade ou urn gru-

po dessa sociedade instituiu e continua instituindo como melo 

para atender a certas necessidades sociais especf ices. 

Destaco essa idéia de que a Universidade é urn meio 
para atendimento de certas necessidades sociais. Acima dela, 

e inclusive acima da chamada "Comunidade Universitaria", 
estão as necessidedes sociais que a justificarn - e isto nos re-

mete a uma questo muito delicada: A autonomia da Univer-

sidade não pode ser privilégio de grupos, não é liberdade 
corporativa de professores, funcionarios ou alunos, nem tarn-

pouco direito apenas, da instituicão como urn todo, de reali-

zer a natureza instifuicional que lhe é própria. 

Autonomia é a liberdade que a Universi-
dade deve ter para que possa realizar, 

perante a sociedade que a instifuiu, a 
que ela nunca pode deixar de ser, par 

essência. 

Quando, numa sociedade urn grupo social decide crier 
uma Universidade e a institui, nem par isso assume sobre ela 
e seu destino direitos de dana e senhor. Acima dele, acima 
de seus interesses, acima de sua force e de seu poder, ha al-
go muito maior, que marca inexoravelmente o ser da Univer-
sidade corn o sinete da autonomia e que c16 a ela, face ao 
grupo que a gera, o caráter inalienável de fllha ingrate e re 

beldc, que tern que ser respeitado. 

Se autonomia contudo nâo é submissâo, não e tam-
pouco separacão;  é liberdade, mas também obrigacão. Auto-
nomia e o principio, o ponto de partida, mas também e pro-
leto e mete. E tudo e não e nada. E processo. E, como dine 
Guimarães Rosa, algo que não esta aqui, nem Ia, está na 
travessia. 

E é corn essa tao fragil realidade, tao contraditória e 
tao fugaz, que se constrói a Universidade. 

A Universidade é essencialmente uma relacão - mas 
relação exigente que intrInsecamente a obriga e comprorne-
te, embora também a liberte e define o que e sua autono-
mia: "Não e a vontade arbitrária dos dirigentes universitá-
rios", diz Paul Ricoeur, "nem tampouco a vontade con junta 
dos pesquisadores e estudantes que fez a Universidade, mas 
a relação deles corn a ciência, que e constitutiva da própria 
humanidade antes de toda instituicão." - E conclui Ricoeur: 
"0 direito de contestação dos estudantes;  a liberdade de 
expressão dos professores, no exercicio de sua função;  a 
autonomia pedagogica, adminsitrativa e financeira da Uni-
versidade não são mais que expressöes e órgãos desta res-
ponsabilidade de uns e de outros a respeito do saber." 

E isto o que a Universidade nunca pode deixar de 
ser, par essência. 

A Universidade nunca pode deixar de ser a realize-
cão de sua "arché", de seu princ(pio originario, ou sela,  da 
idéia que desde a sua origem e sua razão de ser e preside 
sua instituicão: centro hurnanizante, produtor e transmissor 
de urn saber sistematico, crftico, ao mesmo tempo indepen. 
dente - porque essencialmente comprometido cam a verda 
tie, visto ester nisto a vocação do saber - e dependente, isto 
é, a sua verdade e histórica e socialmente determinada. 

Na superacão dessa contradicao de uma independên 
cia dependente repousa a essência da instituicão universitá 
na - a que fez da Universidade algo sempre "in fieri", dma 
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mica, enfim urn processo histórico permanente, de afirma-
ço e negacão de si mesma, portanto, de autosuperaçâo. 

isto a que cotoca a Universidade necessariamente 

acirna - embora ela sela  histórica e socialmente determinada 
- dos interesses particulares de qualquer pessoa ou grupo 
de pessoas, dentro ou fora dela. Pela sua essência mesma, a 
Universidade traz consigo a marca e a vocaço de instituição 

pOblica. 
A Universidade e a encarnacão da imagem de uma 

humanidade itinerante, que faz seu caminho caminhando, 
em busca incessante de uma verdade sern nunca se satisfa-

zer corn a verdade que encontra. 
por isso que a idéia de busca, de pesquisa, traduz 

a essência mesma dessa liberfria vocacão e mentalidade 

universitérias. A Univesidade e a mais inquieta das insti-

i-uicöes sociais - e e born e necessério que seja assim. Nãc 

se Ihe pode retirar a espaco e a liberdade do debate, da bus-
ca, da contestaço, da interrogaço, da polêmica, - sem cas-
tré-la, mutilé-la, sufocé-la, maté-la. Quando isto acontece, 
ela deixa de ser a que no pode deixar de ser. 

Par muitas e muitos anos, por urn tempo grande de-
mais, esse espacO nos foi tirado, - quando ainda mel nascia 
no pals a instituiço universitéria. Par isso, somos urn fruto 
peco, rnurcho, pélida imagem de nossa própria idéia, - anja 
aprisionado - diria Plato, nurna ânfora de barro. 

Gostarlamos de nos libertor, e este é a desafio que 
temos pela frente. Aprendemos, na nossa infância, a de-
nunciar, porque, guerrilheiros polifizados precocernente, 
tinhamos pela frente urn inirnigo comurn poderoso a corn-
bater, e isto exigia de nós a concentraço de todas as nossas 

energias. 
Agora, no momenta da descontraco e da abertura, 

a história nos convoca para crier. 0 combate já 6 agora 
essencialmente contra outro tipa de cegueira e ignarância. 

0 combate agora e contra a acomodaco, a repetic5o do  

que temos feito nesses anos de nossa história. E nâo e fécil, 
para quem foi guerrilheiro na infâncie, ser criativo pesqui. 
sador na adolescência, para vir a ser urn autêntico produtor de 
saber e servidar da verdade na maturidede. Não obstante, 6 
isto a que a história nos reservau e temos que encaré-lo cam 
realismo. 0 que nos falta hoje no é a que nos falta, mas é a 
que nos caracteriza. No devernos perder tempo lamentando-
a, mas partir do que somos em busca do que querernas ser. 
Temos que nos preacupar rnuito mais corn a futuro do que 
corn a passado. Cam efeito, este momenta é muito especial 
na história da Universidade Federal de Gales. Pete primeira 
vez assume a Reitoria urn Professor escothido pela comunide-
de universiférie através do voto direta. 

conhecida a história dessa eleiço, que se desen-
rolou durante toda a ano de 85 e culrninou na norneação, 
a vinte de novembro Ultimo, pelo Exmo. Sr. Presidente da 
RepOblica, do mais votado de uma lista sêxtupla, e a partir 
de agora cameçaremas a avaliar a que essa experiência 
representaré para a avanço do pracesso de dernocratizaço 
e desenvolvimento de nossa instituição. 0 futuro julgaré 
a resultado de participação de cada urn de nós nesse pro-
cesso. 

Urn dada é irretorquIvel: a sentimento de respansa-
bilidade 6 grande e invade, neste mamento, a alma e a 
caraço de todos as que de alguma forma contribufrarn 
para que esta hare tao riobre saasse. Nâa he coma fugir 
desse sentirnento, salvo por insensibilidade ou cegueira. 
Par sabre as nassas ombros perscruta a futuro e a other d9 
nossos filhos. E nós não vamos tral-los, decepcioné-los, frus-
tré-las. Varnos constuir juntos a Universidade que quere-
mos. 

Nao vamos nos satisfazer corn a possIvel. Isto e pou-
ca demais. Vamos perseguir a que parece impossivel. Ternos 
que atuar cam as pes no chao, mas sonhar alto. Varnos des-
provincianixar de vex esta Universidade! 
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CONSTRUIR 
JUNTOS 

Reitero, nesta hora, na sua totahdade, os compromis 
SOS em que baseei minha campanha. Faco-o, neste instante, 
para no deixar nenhuma drvida sobre a consciência de 
responsabilidade com que me candidatei, desde a primeira 
hora, deflagrando, na prtica, o processo eleitoral, que se 
me afigurava condição "sine qua non" da democratizaço 
e do fortalecimento da UFG como instituiço universitária 
póblica. Reitero todos os compromissos que assumi ao longo 
dos debates levados a sério e corn muito respeito pelos sen-
timentos e pela inteligência das pessoes. Faco-o, pois no 
velo outra forme mais honesta, nesta hora, de iniciar o meu 

mandato. Vamos construir realmente - e juntos - a Uni-

versidade que queremos! 
A proposfa de "construir juntos" ref lete a mais viva 

intenço democrática, porque entendo que democracia é 
essencialmente participaco. Democracia no é só voto. Se 
não formos capazes de construir juntos no estarernos de-
mocratizendo esta Universidade. No ha democracia onde 
uma grande multidão de pessoas elege alguém para, em 
norne de todos, 1-ransformar a realidade sozinho. A demo-
cratizaco da Universidade é uma questão potItica e no 
psicológica e moral. No esperemos ye-la brotar do tempe-
ramento generoso e aberto de dirigentes eleitos. Embora 
isso a ajude a gerrninar, no e dal que ele vem. A demo-

cracia e fecundada pelo bom-senso e advém da participacão 
de fodos na construço da história coletiva. Vamos construir 

juntos a Universidade que queremos: mais humana, mais 
participativa, competente, arrojada e democratica, capaz de 
confribuir de fato, num sentido muito mais profundo, para 
a democratizaço social da educaco no Brasil, - ou no 
vamos fe-la nunca! 

Podemos no acreditar muito, ainda, na democracia 
que temos, mas é difIcil no respeitar o esforco que muitos 
fizeram - ou estâo fazendo - para alcançá-la. Nada é pior 
para uma sociedade que urn povo apatico e desmotivado 
diante da degradaco de sues instituiçöes. E nisto que esta 
o fundamento da decadência moral de uma nacâo e da sue 
morte politica. Quando isto ocorre, o tempo para, dese-
parece a esperanca, vive-se uma estranha história sem futuro. 

Pensar juntos como homens de aço e agir juntos, co-
mo hornens de pensamento, - eis, lembrando Bergson, o 
que no meu entender, a Universidade espera de nós, nesta 
hora dificil mas afortunada de sue história. Vamos, meus 
amigos, construir juntos a Universidade que queremos! 
Vamos mostrar a todos que somos dignos da parcela de 
democracia que conquistamos. Vamos deixar registrada 
na história desta lnstituiço a grandeza de uma competên-
cia universitria consagrada a tarefa de servir a humani-
dade do homem. Quem precisa de toda a democracia do 
mundo para se sentir livre jemais sera livre nem demo-
crate, porque nunca sabera fazer nada corn a democracia que 

tiver. 	muito triste e absolutarnente improdufiva, a situaço 
daquele que no consegue deixar de sentir-se escravo por 
dentro, ou que, acostumado a escravidão, procure volunta-

riamente a servido e apenas e capaz de enxergar elgernas e 
ferros por toda a perte. Este é cego. No ye a tuz. 

"As grandes, as betas, as boas coisas", diz o poeta, 

"so 
se fazern quando se e born, belo e grande. Mas a condi-

ço da grandeza, da beleza, da bondade, a prirneira indispen-
sável condiço, näo é o talento, nem a ciência, nem a expe-
riência: e a elevação moral, a virtude da altivez interior, a 
independéncia da alma e a dignidade do pensamento e do 
caráter." 

A democracia e uma coisa grande, beta e boa. Seja-
mos dignos dela, cultivando a virtude da elevaço moral, da 
altivez interior, da independência da alma, da dignidade do 
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extensão, das artes e da cultura em geral. Não nos faltarn 
valores humanos para isso e tampouco estamos partindo, 
do nada. Muita coisa, pelo contrârio, j6 tern sido feita. 
Chegou, porérn, a hora de darmos, na UFG, o salto que 
separa a semente do fruto maduro e ganharmos, em 
todas as 6reas, o espaco nacional que merecemos. Algu-
mas óreas j6 o fizeram. Agora, porém, é o momento de, 
juntos, proletarmos  como urn todo, para exemplo nacio-
nal, o nome da Universidade Federal de Goiás, em todos 
os seus aspectos, natureza e dimensöes, como paradigma 
Devemos colocar isto como meta, sem timidez, sem inge-
nuidade, corn arrolo e energia. 

Para, juntos: 

- Fazermos de nossa prática acadêmica e administrativa ins-
trumento efetivo de redencâo da maioria da populaco. 

preciso avivar em nós, a cada instante, e sempre mais, 
a consciência do significado politico do trabalho univer-
sitrio, do compromisso que temos corn as necessidades 
de lustica, de paz e felicidade entre os homens, - sem o 
que nosso saber ilusoriamente neutro, lamais fará avançar 
a história no sentido da verdade, e ser, por menos que 
o percebamos, uma tragicômica farsa a serviço dos pode-
rosos. 

Para, juntos: 

- Marcarmos o primeiro ano desfe reitorado corn uma bern 
sucedida constituinte interna - que está sendo batizada 
de Estotuinte - e do qual se espera a realizoço da torefa 
de reformular toda a estrutura do UFG, após debates am-
pbs que, envolvendo o rnaior nómero possivel de pes-
soas ligadas ou nâo aos meios acadêmicos, culminem no 
definiço e impbantaco, entre nós, de urn novo modebo 
de Universidede;  

Para, juntos: 

- Descentralizarmos a administracao, fortalecendo o poder 
de deciso das bases, de modo a garantir as Unidades, 
num clima de entendimento  politico corn a Reitoria e de 
submisso aos interesses superiores do instituiço, uma 
major faixa de autonomia real. Queremos e estimulare-
mos uma parficipaco mais efetiva de todos na conducão 
do processo acedêmico em geral, cultural e administrativo 
da Universidade Federal de Gois;  

Para, juntos: 

- Mudarmos a politica orcamentria, buscando, corn realis-
mo mas sem timidez, compatibilizar, num primeiro ins-
tante, as necessidades reals corn as possibilidades reais, 
e nurn segundo, as necessidades sentidas corn uma aco 
conjugada entre Reitoria e coda Unidade, corn vistas a 
supri-las, ao bongo do exercicio, dos recursos indispensá-
veis ao seu desenvolvirnento, dentro de uma escala de 
prioridade estabelecida e assumida como compromisso 
pelas próprias Unidades;  

Para, juntos: 

- Implementarmos, a curto e médio prazo, corn criatividad6 
e energia, dentro de nossas conhecidas dificuldares, me-
didas concretas e eficozes, no 6rea de transporte, saOde, 
alimentaço, educaço e das condiçoes de trabalho, que 
eliminem, de forma duradoura, os problernas mais crIticos 
dessas 6reas no Ambito do UFG. Temos que recuperar 
nossas linhas de transporte interno, ternos que pôr a 
serviço, principalmente dos mais carentes do comunidade 
universitria, nossas estrutures de apolo social è saóde, 
a educaço, a alimentaço, corn vistas, dentro de nossas 
limitaçoes, ao bem-estar geral. Se no forrnos capazes 
de fazer isto, o que poderá a sociedade esperar de nos? 
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Para, juntos: 

- Modern izarmos esta Universidade, desburocratizando-a, 
arelando-a, aparelhando-a para atender, em todos os 
nIveis e todos os setores - acadêmicos, culturais, admi-
nistrativos -, num padro crescente de qualidade, a urn 
nOmero cada vez major de beneficirios; 

Para, juntos: 

- Ampliarmos ao máxirno nossos recursos financeiros e 
enfrentarmos, corn competência, o desafio de no perder-
mos nem urn nIquel sequer do que tivermos, para forta-
lecer nossa Universidade pOblica, a firn de rnelhor ser-
virrnos, corn a elevaco dos padröes de qualidade de 
nossos trabalhos, ao povo deste Estado e do Brash; 

Para, juntos: 

- Participarmos, efefivarnente, da melhoria dos padrôes de 
qualidade de nosso ensino pOblico de 1.0  e 2.1  graus; 

Para, juntos: 

- Buscarmos urna efetiva integracão da Universidade corn a 
sociedade em geral, e urna sinfonia major corn os graves 
problernas econômicos e sociais que nos afligern;  

Para, u;itos: 

Procurarmos urna aproxirnacão rnaior e real da Universida-
de corn o mundo polItico em geral, - em especial corn o 
Governo do Estado, corn ô qual contarnos, - de modo a 
somarmos todas as forcas possIveis para meihor respon-
dermos as necessidades do povo de nossa terra;  

Para, juntos: 

- Fortalecermos, nurn clirna de respeito, dignidade e eleva-
ço, as entidades representativas de nossos professores. 
funcionârios e estudantes - ADUFG, ASUFEGO e DCE. Corn 

elas pretendo trabalhar e ao lado delas convido a todos 
para sempre estarmos, engrandecendo-as, nos rnornentos 
de crise e nos mornentos de paz;  

Para, juntos: 

Enfim, construirmos a Universidade que querernos e de 
que a maioria da populacão necessita: rigorosa nas ciências 
e no saber, profunda na sabedoria, brilhante nas artes e 
na cultura, sensIvel a norma latina de que nada do que é 
humano Ihe e estranho. Urna Universidade verdadeira-
mente 1p6blica, na rnais cornplefa acepco da palavra. 

Uma Universidade pOblica: eis al nosso objetivo e nos-
sa rneta final. Urna Universidade consciente de sua dirnenso 
polItica, consciente de sua irnersão na história e na vida. Urna 
Universidade no ingênua, que se assurna, diante das contra-
dicoes da sociedade em que vivernos, como algo inacabado, 
não neutro e profundarnente comprornetido corn o aqui, o a-
gora e corn o futuro, e da qual se espera sempre urna respos-
ta. Urna Universidade capaz de cornpreender que as contra-
dicaes da sociedade se reproduzem inevitaveirnente dentro 
dela, mas capaz de rnostrar, pelas sInteses que produza, que 
está sintonizada corn o avanço da liberdade e o desenvolvi-
mento do homern. Urna Universidade capaz de se organizar, 
corn suas contradiçôes ernbora, de rnodo a impedir que as for-
ças que conspirarn contra a humanidade do homern - do ho-
rnem concreto, real de came e osso - causern danos dernasia-
dos. Urna Universidade, como diria Rousseau, que faTe rne-
nos do hornem genérico e haja rnais concretamente a serviço 
dos Joâo, das Maria, dos José. Urna Universidade, enfirn, 
que rejeite a mediocridade em qualquer de suas formas de 
expresso. Urna Universidade realmente pOblica porque ca-
paz de contribuir para tornar possIvel aquilo que a maioria 
da populaco busca, ainda que inconscienternente, para sua 
realizaco humana, para afirmaço de sua dignidade, - e con-
sidera irnpossivel. Vamos, meus arnigos, construir juntos es- 
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ta Universidade - e não nos satisfaçamos corn outra, corn ne-
nhuma outra, pois, uma Universidade somente é piibIica 
quando, cumprindo seus obletivos institucionais próprios, 
faz crescer entre os homens a justica e a verdade, cultiva 
a cidadania e resgata o homem, no cidado E corn essa Uni-
versidade que eu, nesta hora e da forma mais cristalina pos-
sIvel, assumo compromissos como Reitor. Somos empregados 
do pUblico, e a ele temos que prestar contas. Tenho certeza, 
como Reitor, de que todos entendem, profundamente, o sig-
nifIcado disto, nesta hora, na UFG: o professor, em sua sala 
ou seu laboratório, corn seus atunos ou sua pesquisa;  o fun-
cionrio em qua!quer que seja o seu tugar de trabatho; o alu-
no, enquanto aluno. Sejamos todos dignos membros da co-
munidade acadêmica e poilfica da instituico universitária a 
que pertencemos. E isto o que a legitimar6 como instituiço 
pUbtica, de direifo e de fato. 

IntoIerncia: eis aí a cicuta da sabedoria, a flagelo da 
Universidade, a palavra que devemos, definitivamente, erra-
dicarde nosso dicionrio. E fcit ter simpatia por quem de-
fende a nossa ou persegue a liberdade daqueles que no con-
sideramos amigos. Contudo, diz Rosa de Luxemburgo, "A 
liberdade reservada apenas aos partidários de urn partido - 
fossern eles tao nurnerosos quanto se deseja - nao e tiberda-
de. Liberdade, diz Rosa, e sempre a liberdade daquete que 
pensa de modo contrrio." 

Vivamos, meus amigos, e construamos a Universi 
dade que queremos, no clima dessa santa Liberdade. 

E QUE DEUS NOS AJUDE! 

COM 

LIBERDADE 

Urn homem livre pensa como homem livre;  o escravo, 
como escravo. Não quero me transformar num escravo da 
crise, porque desejo continuar pensando como urn homem li-
vre, apesar da crise. No quero me enredar nas eternas e mo-
cuas discussöes sobre a crise. Tornar-se inerfe peto medo das 
dificuldades e escoiher urn tipo mortal de servido. A histO-
na e escrita e a mundo e construldo principatmente nas crises. 
No percamos tempo lamentando a crise que nos assola. Se-
jarnos, apenas, dignos dela e mostremos a Gois e ao BrasH, 
enfim, que somos capazes de construir juntos a Universidade 
que queremos! 

Juntos, porque, como se aprende desde os gregos. 
qualquer fipo de intolerância esteriliza e conduz a soIido. 
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