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Exmo. sr. Dr. Luiz Inácio Lula da Silva, ex- Presidente da República 
Federativa do Brasil: 
 
 
As circunstâncias do meu cargo me incumbem a subida honra e 
responsabilidade de discursar em homenagem ao ex-Presidente 
Lula, um dos grandes líderes mundiais do nosso tempo. Mais que 
isso, cabe-me falar sobre alguém que liderou e lidera as grandes 
transformações que estão mudando a cara do nosso Brasil. 
Sabemos que apenas o distanciamento no tempo poderá nos dar a 
dimensão exata de quão profundas terão sido essas 
transformações, e certamente isso será objeto de estudo para os 
historiadores e cientistas sociais do futuro. Sabemos também que 
tanto o País como as suas lideranças mais avançadas, aqui 
presentes nesta sala, ainda estão no fragor de uma luta renhida por  
justiça, igualdade e paz. Por isso, não tentarei abarcar aqui a obra 
política de Lula em toda a sua enorme envergadura, e me deterei 
apenas nas profundas mudanças que o seu governo empreendeu 
no ensino superior brasileiro, e dentre elas, a que mais nos toca: a 
criação e a construção desta Universidade Federal do ABC, que já 
reúne mais de mil servidores e dez mil alunos na tarefa da preparar 
uma nova de geração de brasileiros de todos os matizes e classes 
sociais, capaz de levar o País a um novo patamar de protagonismo 
no mundo.  
 
 
Doutor Lula da Silva, sabemos que a vida não lhe propiciou a 
oportunidade de frequentar uma Universidade. Apesar disso, ou 
talvez até por isso mesmo, V. Exa. compreendeu como ninguém a 
importância da educação e da formação superior para as pessoas, 
tanto na vida profissional como na pessoal, política, cultural, social, 
e até na esfera existencial por onde passeia a felicidade. Para 
ilustrar essa rara compreensão, peço licença para citar as suas 
próprias palavras, retiradas do seu discurso proferido em 01 de 
janeiro de 2007, por ocasião da posse em seu segundo mandato na 
Presidência da República: 
 
(ABRE ASPAS) "Mais do que a qualificação para o mundo do 
trabalho, a educação é um instrumento de libertação, que o 
acesso à cultura propicia. Ela dá conteúdo à cidadania formal 
de homens e mulheres. Um país cresce quando é capaz de 



absorver conhecimentos. Mas se torna forte, de verdade, 
quando é capaz de produzir conhecimento." (FECHA ASPAS) 
 
É por isso que a UFABC foi projetada, desde a sua concepção 
inicial, para produzir conhecimento, filiando-se à tradição 
humboldtiana que preconiza a integração entre o ensino e a 
pesquisa na Universidade. Surgida na Alemanha com a criação da 
Universidade de Berlim em 1810, a proposta de Humboldt se 
contrapunha à velha proposta medieval, cujas origens remontam à 
criação da Universidade de Bolonha em 1080, e que pretendia 
apenas reproduzir o conhecimento clássico, de fontes sagradas ou 
profanas, retransmitindo-o às futuras gerações. A proposta de 
Humboldt representa, assim, o alinhamento da instituição 
universitária, já então com mais de 700 anos, ao projeto de Galileu, 
que duzentos anos antes já havia apontado a existência de amplo 
espaço para a produção de conhecimentos novos e recomendado, 
para isso, a prática da observação, da experimentação, e da 
modelagem matemática dos fenômenos físicos. Vale observar que, 
embora explicitada na Europa no início do século XIX, a proposta 
humboldtiana só chega ao Brasil a partir da criação da USP, ou 
seja, há menos de um século. 
 
 
Sendo a UFABC uma Universidade do século XXI, nossos 
fundadores enxergaram a necessidade de refinar a proposta 
humboldtiana para alinhá-la com os novos tempos que estamos 
vivendo. Assim, a UFABC foi organizada para praticar o novo modo 
de produção de conhecimento que emerge na virada do século XXI, 
caracterizado pela abordagem interdisciplinar. Este novo método 
coloca os problemas reais, em toda a sua complexidade, no centro 
da investigação científica, e aposta no diálogo entre as disciplinas 
para avançar na formulação de soluções sustentáveis. Essa 
estratégia é fundamental para escapar das armadilhas do 
reducionismo científico que dominaram o século XX, cuja 
exacerbação levou a grande parte dos impasses que hoje afligem a 
sociedade contemporânea.   
 
 
No rol de questões que hoje nos pautam, figuram temas como a 
evolução da matriz energética no rumo da sustentabilidade, os 
riscos e oportunidades trazidos pela Internet, os desafios logísticos 
colocados pela formação de megalópoles, os novos dilemas da 
bioética, as mudanças climáticas, e tantos outros gerados pela 



própria evolução da Ciência e sua apropriação intermediada pelas 
forças cegas do mercado ao longo do século XX. Daí a necessidade 
de problematizar este processo, balizando-o pela perspectiva 
pública, frequentemente em dimensão planetária. Isso exige a 
ampliação do debate sobre a política científica e tecnológica, 
abrindo-o para a participação dos atores sociais. Daí resulta ainda a 
necessidade de levar a perspectiva científica e acadêmica a toda a 
população, de maneira que todos possam compreender as 
potencialidades e limitações da Ciência na melhoria das condições 
de vida no planeta, e todos possamos participar democraticamente 
da construção de uma visão compartilhada de futuro, informada por 
tudo que já se sabe sobre o mundo em que vivemos. 
 
A Universidade do século XXI não pode, portanto, ser apenas uma 
ilha de excelência, como se propunha no século XX. De excelência, 
com certeza, continuamos precisando, e cada vez mais, mas ela 
não pode mais ser insular. A cultura acadêmica precisa ser levada a 
todos, dentro e fora da Universidade, e é esta a missão da 
extensão, que assim se junta ao ensino e à pesquisa para formar o 
trinômio vocacional da nova Universidade. Trata-se de universalizar 
o acesso ao ensino superior e o diálogo dele com toda a sociedade. 
Ou seja, de termos uma Universidade com excelência, mas aberta e 
inclusiva: uma Universidade para todos. 
 
Infelizmente, o legado do século XX não nos preparou para isso, na 
medida em que ele não conseguiu, e por muito tempo nem tentou, 
superar as sequelas do vergonhoso passado escravocrata. 
Herdamos dele uma sociedade desigual, com uma Universidade 
para poucos. Reconhecendo isso no mesmo discurso memorável já 
citado, o Presidente Lula nos disse: 
 
 
(ABRE ASPAS)"O Brasil quer, num só movimento, resolver as 
pendências do passado e ser contemporâneo do futuro." 
(FECHA ASPAS) 
 
É por isso que a UFABC adotou, desde o seu primeiro Vestibular, 
uma política de cotas que reserva 50% de suas vagas para os 
alunos oriundos da escola pública, das quais um percentual 
apropriado é reservado aos alunos oriundos de grupos étnicos 
historicamente excluídos da Universidade. A constitucionalidade 
desta política foi posteriormente reconhecida por decisão unânime 
do STF. Mais recentemente, ela foi em boa hora estendida a todas 



as Universidades Federais no atual governo da Presidente Dilma. 
Além da democratização do acesso, a UFABC investe no apoio à 
permanência dos alunos carentes, inclusive com a indispensável 
atenção pedagógica. Essas políticas afirmativas se inserem na 
política geral de redução das desigualdades sociais, incrementadas 
com êxito pelos governos do Presidente Lula e aprofundadas no 
governo atual, num momento em que as desigualdades se 
acentuam na maioria dos países mais importantes do mundo.  
 
Ao contrário do que apregoava a opinião conservadora, essas 
políticas não impedem a Universidade de alcançar altos níveis de 
qualidade. Pelo contrário, elas ajudam a construir a excelência ao 
trazer para a Universidade novos talentos que de outra forma 
ficariam de fora. Prova disso são os excelentes indicadores de 
qualidade obtidos pela UFABC nos últimos anos. Eles atestam que 
a UFABC é a única universidade brasileira com fator de impacto 
médio, em publicações científicas, acima da média mundial. Além 
disso ela foi avaliada pelo Índice Geral de Cursos (IGC) 
do MEC como a melhor universidade do Estado de São Paulo, e 
figura entre as 27 instituições de ensino superior, dentre mais de 
duas mil, que alcançaram a nota máxima neste índice. E ocupa o 
primeiro lugar entre as universidades brasileiras no quesito 
"Internacionalização" no Ranking Universitário da Folha de 2013. 
Portanto, as políticas afirmativas podem até dar trabalho, como 
realmente dão, mas elas ajudam, e não atrapalham, o esforço de 
atingir altos níveis de qualidade acadêmica. Eu diria até, 
emprestando as palavras do Presidente Lula, que não há como ser 
contemporâneo do futuro sem resolver as pendências do passado. 
 
Finalizando, gostaria de fazer uma terceira e última citação do 
Presidente Lula, que considero profética, também retirada do 
mencionado discurso de 1/1/2007, : 
 
(ABRE ASPAS)"O Brasil assistirá dentro de dez ou quinze anos 
o surgimento de uma nova geração de intelectuais, cientistas, 
técnicos e artistas originários das camadas pobres da 
população. Este foi sempre o nosso propósito: democratizar 
não só a renda, mas também o conhecimento e o 
poder."(FECHA ASPAS) 
 
Tendo presidido nove das dez colações de grau já realizadas por 
esta Universidade e observado a alegria e o entusiasmo dos 
formandos e suas famílias, e conversado sobre os seus sonhos e 



expectativas, sinto que essa nova geração de intelectuais e 
cientistas já está surgindo, e vem com ganas de transformar o Brasil 
num País melhor, ao mesmo tempo mais capaz e mais inclusivo, 
mais presente e atuante no mundo. E o melhor de tudo é saber que 
eles e elas estão preparados para atuar globalmente na geração de 
riquezas a partir do conhecimento. 
 
Não é por acaso que trago hoje à lembrança essas palavras do 
Presidente Lula em seu discurso de 1/1/2007. É que elas foram 
proferidas quando a UFABC ainda estava começando a operar, em 
instalações provisórias, debaixo de muitas críticas e incertezas. As 
aulas haviam começado em setembro de 2006, e tudo era novo e 
por fazer. Nem alunos nem professores podiam recorrer a 
veteranos para saber como as coisas funcionavam, pois não havia 
veteranos. Lembro-me de um debate ao qual assisti pela televisão, 
entre os dois candidatos à Presidência da República, sendo um 
deles o nosso homenageado, em outubro ou novembro de 2006, 
em pleno segundo turno do pleito eleitoral. Nunca vou esquecer 
deste debate, pois ele produziu em mim emoções muito fortes, 
porém díspares. Primeiro fiquei entusiasmado e eufórico quando o 
candidato Lula mencionou a UFABC, então incipiente, entre as suas 
realizações no mandato que estava se encerrando. Alguns minutos 
depois, porém, tive um sentimento de consternação e choque 
quando o adversário de Lula, em sua réplica, referiu-se também à 
UFABC, mas para dizer que era apenas um projeto que não ia sair 
do papel! Ora, naquelas alturas eu já estava há um ano trabalhando 
em tempo integral para ajudar o primeiro Reitor da UFABC a tirar 
esse projeto do papel, após ter saído da minha zona de conforto em 
Campinas, onde me aposentara. E vinha agora um candidato a 
Presidente dizer em rede nacional que nós não íamos tirar este 
projeto do papel? Confesso que naquele momento crítico fiquei 
indignado, mas também preocupado e inseguro com o futuro da 
recém-nascida UFABC. Porém, quando as urnas falaram, ficou 
claro que o povo brasileiro queria Lula para mais um mandato, e 
pudemos respirar aliviados. E quando pudemos ler o discurso de 
posse de 1/1/2007, as palavras aqui citadas soaram como música 
para os ouvidos, conforto para a alma, e sobretudo alento para 
continuar tocando este projeto e transformar a UFABC recém-
nascida de então naquilo que ela é hoje: um patrimônio do Brasil. 
 
Doutor Lula, a partir dessa solenidade V. Exa. passa a ser o 
primeiro portador de um título de Doutor "Honoris Causa" outorgado 
por esta jovem instituição. Em parte, esse é um gesto de justificada 



gratidão, pois não fosse pelo seu empenho, a UFABC talvez nem 
existisse hoje. Mas a escolha do seu nome para ser o nosso 
primeiro Doutor "Honoris Causa" vai muito além de um gesto de 
gratidão, pois é muito mais rica em significado. Trata-se do devido 
reconhecimento a quem não se limitou a lutar contra as agruras da 
sua própria vida, mas estendeu essa luta para combater as 
adversidades de todos que, no Brasil e no mundo, são vitimados 
pela fome e pelas injustiças sociais. De quem chegou à Presidência 
da República, e usou-a para alavancar a melhoria das condições de 
vida de milhões de brasileiros. De quem reivindicou, para os temas 
da fome e da pobreza, um lugar central na agenda do planeta, 
levando-os a todos os foros de discussão de que participou, às 
lideranças políticas de todos os matizes, apelando à consciência de 
um mundo ávido de paz e entendimento após um século de guerras 
e desentendimentos. 
 
O Regimento Geral da UFABC permite que esse título seja 
conferido, entre outras, a personalidades eminentes que tenham 
contribuído para o progresso da UFABC, da região ou do País. É o 
caso do nosso homenageado, que criou a UFABC, inspirou e 
animou o seu projeto, beneficiando assim a Região do ABC e, 
através dela, incrementando as potencialidades do País. 
 
Assim sendo, recomendo ao Dr. Luiz Inácio Lula da Silva, nosso 
primeiro Doutor Honoris Causa, que exiba esse Diploma com o 
orgulho de quem criou a Universidade mais avançada do Brasil, 
quiçá do mundo, moldando-a conforme as necessidades da nossa 
gente no nosso tempo. 
 
Muito Obrigado. 
 

 


