
APRESENTAÇÃO

A
dois anos da virada do milênio e há 63 de sua fundação, a

Universidade de São Paulo estará elegendo em novembro
próximo o seu 24º reitor. O eleito administrará a maior e
mais conceituada universidade da América Latina até o

final de 2001. Como tem sido tradição na USP, essa eleição também dar-
se-á com a participação de um reduzido Colégio Eleitoral. Do universo de

77 mil pessoas, entre docentes, estudantes e funcionários, apenas 1.300
delas participarão do pleito. Nas últimas décadas, apenas em dois

momentos a USP vivenciou momentos mais democráticos, mesmo que de
forma incipiente, na eleição de reitor. No primeiro deles, o eleito foi Hélio

Guerra e no segundo, José Goldemberg. Dos atuais candidatos que
participaram de um debate promovido pela Adusp, nenhum se mostrou

favorável à eleição direta, neste momento. A diretoria da Adusp e a
Comissão Editorial da RReevviissttaa Adusp entendem que os espaços

democráticos na eleição dos dirigentes da USP precisam ser ampliados.
Para debater esta e outras questões ligadas à universidade, publicamos
artigos dos professores João Zanetic, Milton Santos, Maria Cristina de

Morais, José Marcelino de Rezende Pinto, J. Leite Lopes e uma entrevista
com o ex-reitor da UnB, Antonio Ibañez Ruiz. Esta edição, totalmente

dedicada ao tema sucessão na USP, traz também análises dos professores
Erney F. Plessmann de Camargo, Jacques Marcovitch, Francisco Miraglia,

Hélio Nogueira da Cruz, Isaias Raw e Célio Taniguchi sobre “Projetos
para a Universidade” e “Financiamento da Universidade”. Na abertura
desta edição publicamos duas páginas com a síntese do primeiro debate

realizado entre cinco dos seis candidatos a reitor da USP.
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C
inco dos seis candidatos a reitor da
USP debateram publicamente, pela
primeira vez, seus programas dia 18 de
setembro, no auditório do Instituto
Oceanográfico. Promovido pela
Adusp, o debate “Salários, RDIDP e

falta de professores” contou com a presença de Gil da
Costa Marques, Jacques Marcovitch, Adolpho José
Melfi, Carlos Alberto B. Dantas e Myriam Krasil-
chick. Centro e trinta pessoas, em sua maioria docen-
tes, acompanharam as quase três horas de discussão
em torno dos temas propostos pela Adusp.

Erney F. Plessmann de Camargo, que até então não
havia assumido a candidatura, encaminhou carta ao pre-
sidente da Adusp, Jair Borin, coordenador da mesa, in-
formando que “se colocava na disputa em função de um

manifesto assinado por muitos docentes solicitando que
se candidatasse”. Erney informou, também, que não
participava daquele primeiro encontro com os demais
reitoráveis por estar se recuperando de uma cirurgia.

Perguntas - Após a exposição inicial de dez minu-
tos, cada um dos candidatos respondeu às dezenove
perguntas encaminhadas por docentes, estudantes e
funcionários da USP. Além dos temas salários,
RDIDP e falta de professores, o público fez questio-
namentos relativos ao Crusp, cobrança de taxas para
serviços que deveriam ser gratuitos, política para o se-
tor de saúde (Hospital Universitário), Reforma Admi-
nistrativa, avaliação do MEC (Provão), controle exter-
no da universidade através de conselhos comunitários,
alocação de docentes em atividades burocráticas, en-
sino de graduação e pós-graduação, carga horária de

DEBATE COM REITORÁVEIS AMPLIA

DISCUSSÃO DEMOCRÁTICA NA USP
Além dos temas propostos pela diretoria da Adusp (Salários, RDIDP e falta de professores), 

o público procurou conhecer a opinião dos candidatos sobre outros treze temas. A USP recupera, 
desta forma, a tradição de debater democraticamente as questões de interesse de toda a comunidade.

DEBATE   DEBATE   DEBATE   DEBATE   DEBATE   DEBATE   DEBATE   DEBAT

DEBATE   DEBATE   DEBATE   DEBATE   DEBATE   DEBATE   DEBATE   DEB

Adolpho Melfi, Gil da Costa Marques, Carlos Alberto Dantas, Jair Borin, Jacques Marcovitch e Myriam Krasilchick.

Fotos: Daniel Ruiz Garcia



7

RReevviissttaa Adusp

aulas, falta de infra-estrutura em alguns departamen-
tos, política de contratação de novos professores, con-
tratos precários e eleição direta para reitor.

Sobre a votação direta para escolha do reitor, Car-
los Alberto Dantas, Gil da Costa Marques e Adolpho
Melfi colocaram-se frontalmente contrários à propos-
ta. Jacques Marcovitch disse estar aberto à discussão,
desde que lhe mostrem cinco grandes universidades
que adotam este sistema, e Myriam Kasilchick afir-
mou que o processo adotado pela USP pode ser me-
lhorado. “Depende de uma ampla discussão e de alte-
rações no Estatuto”. Isso implica dizer que, nenhum
deles aprova a eleição direta, neste momento.

Propostas - Em linhas gerais, os candidatos mostra-
ram-se preocupados com os ataques que a universida-
de pública vem recebendo nos últimos tempos e a re-
cuperação da imagem da USP junto ao público exter-
no. Adolpho José Melfi propõe a implantação de uma
política de comunicação mais agressiva e profissional,
com o propósito de defender a universidade pública e
gratuita e mostrar à sociedade o que a universidade
vem produzindo. Os reitoráveis convergiram, ainda,
para a necessidade de implantação de um Fundo de
Previdência para docentes e funcionários da USP. Se-
gundo Marcovitch, todos na USP desejam melhorar os
salários. A grande questão, no entanto, está em resol-
ver a equação: salários/benefícios/previdência.

Gil da Costa Marques propôs a criação de câmaras
para atuar junto à Cert, com o objetivo de melhorar a

avaliação docente.
Ele divulgou seu
programa centrado
em quinze tópicos
dia 23 de setembro
— cinco dias após
o debate. Myriam
Krasilchick defen-
deu a USP dos ata-
ques de que a uni-
versidade seria um
“elefante branco”
e afirmou que a
autonomia univer-
sitária-financeira e
acadêmica — cor-
re perigo em conseqüência da votação da PEC-370 que
está tramitando no Congresso Nacional. Para o profes-
sor Carlos Alberto Dantas, na graduação é preciso recu-
perar o tripé ensino, pesquisa e extensão. Ele, no entan-
to, não vê possibilidades de implantação do sistema de
contratação em RDIDP para todos os professores. “-
Não há verbas suficientes para pagar os docentes, se to-
dos forem contratados neste sistema”. Ainda segundo
Dantas, a USP mantém um padrão internacional em re-
lação ao número de professores. “Com a implantação
de novas tecnologias vai ser possível expandir o número
de alunos sem ampliar o número de docentes”, afirmou
Dantas. (Marcos Cripa e Eduardo Lima)

TE   DEBATE   DEBATE   DEBATE   DEBATE   DEBATE

BATE   DEBATE   DEBATE   DEBATE   DEBATE   DEBATE   DEBATE   DEBATE

Adolpho José Melfi
Foi muito produtivo no sentido de
mostrar a clareza que a reitoria
deve ter com o restante da USP,
inclusive antes da posse do reitor.
Aceitaria participar de outro, des-
de que a agenda permita.
Carlos Alberto B. Dantas

Excelente, bom formato. Deu

chance para tratar da plataforma
de gestão. Tratar de diversos as-
suntos de modo sumário foi muito
produtivo. Debatemos coisas que,
geralmente, ficam restritas aos
bate-papos de corredor.
Gil da Costa Marques

Altamente esclarecedor porque os
candidatos puderam conhecer

mais aprofundadamente as pre-
ocupações da comunidade.
Jacques Marcovitch
O saudável é poder perceber as
preocupações da comunidade.
Myriam Krasilchick
O debate foi ótimo, porém, o tem-
po dedicado às respostas foi um
pouco curto.

SAIBA O QUE OS REITORÁVEIS ACHARAM DO DEBATE



E
ra uma vez uma universidade... É essa a
sensação que me percorre quando pen-
so sobre a realidade previsível para a
USP no final do milênio. Isso acontece
como conseqüência de uma série de cir-
cunstâncias que se manifestam no nosso

cotidiano ou que agitam nosso imaginário.
Como ocorreu durante o lançamento do livro de

memórias de Apolônio de Carvalho, uma noite dessas
em uma livraria de São Paulo, é muito comum cole-
gas me interpelarem quanto às minhas pretensões de
aposentadoria ou exporem suas razões para pendurar

as chuteiras com relação às suas atividades uspianas.
O desencanto é muito grande e generalizado. Nessas
ocasiões são relatados os receios óbvios provocados
pelas mudanças propostas na política de previdência
que ameaçam direitos consagrados, transformados
em privilégios, seja pelo governo federal seja pelos
meios de comunicação, que funcionam como diários
oficiais da União. Há também aqueles colegas que
alegam pretender se aposentar, não com o intuito de
se dedicarem à leitura de seus romances favoritos no
banco da praça ou ao cuidado dos netos, mas para po-
derem arranjar outro emprego que lhes permita man-
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ESTRUTURA DE PODER NA USP 
EM VÁRIOS TEMPOS

João Zanetic



ter o nível de vida ameaçado pelo congelamento dos
salários. Há ainda aqueles que afirmam não mais
agüentar a burocracia enfadonha dos relatórios inter-
nos ou das agências financiadoras; as intermináveis
reuniões que nada decidem; a competição selvagem
pela carreira e pelas bolsas de pesquisa ou outra for-
ma de complemento salarial; a cansativa prática de
renovação periódica dos contratos precários e as arbi-
trariedades cometidas pela Comissão Especial de Re-
gimes de Trabalho (Cert); a existência de precária vi-
da inteligente nos corredores da universidade; a insa-
tisfatória presença da universidade no cenário cultu-
ral e político do país, a reitoria que só cuida dos mu-
ros e dos asfaltos, a política do ministério da educa-
ção reforçada pelo recém-criado Conselho Nacional
de Educação que quer transformar a universidade
brasileira num empreendimento privado ...

Tudo isso me trouxe à lembrança uma contunden-
te mas esperançosa avaliação da USP feita por Flo-
restan Fernandes num artigo escrito por ocasião do
cinqüentenário da universidade. Dele extraio a ad-
vertência de que:

“Os velhos ideais de reforma universitária fo-
ram enterrados pela história e o que sobrou
deles, na prática “autoritária” vigente, mere-
ce também a lata de lixo. Começar de novo,
superar os enganos (e os acertos ocasionais)
da experiência acumulada, eis o busílis. A
nossa universidade concentrou-se econômi-
ca, social e racialmente de tal maneira, que
ela não vale uma missa.” (1984, p. 19).

Era uma vez a Universidade de São Paulo...

Quem chorará por seu eventual desaparecimento?
Diferentes tempos e cenários que vivenciei nesta

universidade certamente me provocariam as lágrimas.
Daí as razões que ainda nutro de lutar pela continui-
dade e transformação desta jovem universidade de
pouco mais de sessenta anos.

Essa intenção se reforça no momento em que nova-
mente a USP está em vias de escolher seu novo reitor,
o que reacende as expectativas de estabelecermos uma
ampla discussão e mobilização que alerte a USP contra
a ameaça da transformação definitiva de uma universi-

dade, que deveria pensar e produzir criticamente co-
nhecimento e recursos humanos, em uma universidade
que vai pensar e agir segundo a linguagem do mercado.

Apesar do tom amargo ou queixoso de boa parte
deste artigo, espero deixar clara uma mensagem oti-
mista para aqueles que me acompanharem nesta bre-
ve retrospectiva de alguns exemplos de diferentes
tempos vividos na USP, com base em alguns retalhos
aleatórios de memória e de documentos que guardo
de minha vivência, inicialmente como estudante e de-
pois como professor, desempenhando diversas fun-
ções de representação, além das acadêmicas normais.

Meu primeiro dia de aula na USP, como aluno do
curso de Física, está impresso em minha memória de
forma significativa. Foi uma experiência pessoal ines-
quecível e, ao mesmo tempo, um registro de um mo-
mento histórico de difícil compreensão, pelo menos
naquela noite.

Aquela aula ocorreu no Anfiteatro Alessandro
Volta do Departamento de Física da antiga Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras. Éramos algumas deze-
nas de alunos dos cursos de física e matemática numa
aula de Cálculo I ministrada pelo professor Carlos
Benjamin de Lira. Para um estudante vindo de um
curso científico freqüentado no período noturno de
uma escola pública e que havia sido admitido na USP
cerca de um mês após o início das aulas, como resul-
tado de um movimento estudantil que lutava pelo in-
gresso dos excedentes dos exames vestibulares daque-
le ano, aquela aula em que o professor Lira ainda es-
tava oferecendo um breve sumário de limites, deriva-
das e integrais, que seriam estudados ao longo do
ano, era um acontecimento deslumbrante como aven-
tura do conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, e isso
ficou mais acentuado nas aulas seguintes, o professor
Lira deixava transparecer sérias preocupações com o
que ocorria no país naqueles dias. Suas palavras e
seus gestos assim indicavam de forma velada.

A tensão daqueles dias e noites estava marcada no
clima que se respirava nas salas de aula e nos corre-
dores da universidade. Estávamos nas primeiras noi-
tes de abril de 1964, poucos dias depois do golpe de
Estado que derrubara o presidente João Goulart que,
em um de seus últimos atos de governo, havia amplia-
do o número de vagas nos cursos superiores.
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A USP ocu-
pava parcela do
noticiário dos jor-
nais da época. Os
nomes do profes-
sor Mário Schen-
berg e do estudante
de física Fuad Da-
her Saad, ainda hoje

meu colega no Instituto de Física,
além de outras figuras da universi-

dade, faziam parte das notícias.
Nesse ano e nos seguintes os estudan-

tes participavam de manifestações contra o regime
militar que se instalava no país. “Abaixo a ditatura”,
“Osso, osso, osso... abaixo o sem-pescoço”, “O povo
unido jamais será vencido”, e outras frases de efeito
eram gritadas nas ruas do centro de São Paulo.

Enquanto isso, no campus da USP, greves e movi-
mentações variadas envolviam o corpo estudantil em
reivindicações motivadas ora pelas condições dos cur-
sos oferecidos, ora pelas condições de moradia, ora
pela qualidade da comida oferecida nos restaurantes
universitários, ora pela luta contra a ditadura, ora pe-
la reforma universitária, como parte da luta pelas re-
formas de base então pleiteadas. O DCE, a UEE e a
UNE eram a nossa voz!

Trechos de um documento datado de setembro de
1968, quando já freqüentava a pós-graduação em Físi-
ca, assinado pelo Centro de Estudos de Física e Mate-
mática (CEFISMA), oferecem um quadro do mo-
mento vivido pela universidade segundo o olhar de
seus estudantes de então. O documento iniciava ex-
pondo as dimensões da paralisação de atividades di-
dáticas que já durava quatro meses:

“O maior Centro de estudos e pesquisa de
Física do Brasil está paralisado desde maio
último, não havendo sinais de que os res-
ponsáveis pela Universidade estejam sequer
ao par das causas e conseqüências desta
grave crise. Grave porque afeta 700 alunos
e 76 professores, além de dezenas de outros
funcionários, e equipamentos no valor de
alguns milhões de dólares.” (10 de setem-
bro de 1968, p. 1).

Eram inúmeras as razões alegadas para esse movi-
mento. O documento do CEFISMA enunciava o cará-
ter geral desencadeador da crise que embora tivesse
suas cores locais era de abrangência nacional:

“(...) a crise no Departamento vem de lon-
ga data, e reflete as limitações de ordem
política e social que as atuais condições
brasileiras impõem à atividade científica e
educacional da Universidade.” (10 de se-
tembro de 1968, p. 1).

As razões específicas para a crise eram assim expli-
citadas: falta de uma filosofia básica norteadora das
pesquisas em Física, baixa dedicação à formação de
professores secundários, deficiências gerais de ensino,
inadequação de currículos, entre outras.

Além das críticas relacionadas às políticas acadê-
micas e de ensino, uma das principais motivações que
agitavam os estudantes de Física dizia respeito à es-
trutura de poder do Conselho Departamental, órgão
máximo dirigente da unidade. A principal reivindica-
ção pleiteava a gestão paritária do Departamento.
Um anteprojeto de estatuto para o Departamento de
Física previa a seguinte composição para o Conselho:

“Artigo 6º O Conselho do Departamento é
o seu órgão deliberativo máximo, sendo
constituído:
a) pelos coordenadores das divisões de pes-
quisas (4) e pelo coordenador do Centro de
Estudos do Ensino de Física;
b) por sete representantes do corpo docen-
te, sendo: um professor titular (catedráti-
co), um professor associado (livre docen-
te), dois professores assistentes (doutores)
e três instrutores;
c) por catorze representantes do corpo
discente;
d) por dois funcionários;
e) pelo Diretor do Departamento e pelo
Diretor de Ensino, quando estes já não fo-
rem membros;
f) pelo Diretor Administrativo e pelo Chefe
dos Serviços Técnicos, sem direito a voto.”
(agosto de 1968, p. 2).

Como se percebe, a paridade proposta dar-se-ia
entre o número de representantes estudantis e o total
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de docentes e funcionários com assento no Conselho.
A mesma paridade era reivindicada para a composi-
ção da Congregação da Faculdade e para a composi-
ção do Conselho Universitário. Na Rua Maria Anto-
nia, sede da Faculdade de Filosofia, estava instalada a
Comissão Paritária da Faculdade de Filosofia consti-
tuída por representantes de estudantes, docentes e
funcionários dos diferentes departamentos que a
compunham, respeitando aquela mesma paridade.

Sem dúvida tratava-se da defesa de uma proposta
que bem refletia o desejo da juventude universitária
de participar mais intensamente dos destinos da uni-
versidade pública e, através dela, dos destinos do país.
Esse mesmo empenho manifestava-se nas discussões
que tinham como alvo os conteúdos e métodos das
disciplinas que compunham o currículo dos cursos de
Física e Matemática.

Não posso deixar de lembrar que, durante algumas
semanas daquele conturbado ano de 1968, como par-
te das atividades de greve, os alunos da Física toma-
ram o curso de graduação em suas mãos numa inusi-
tada experiência de “autogestão” que chegou até a
editar apostilas especiais para acompanhamento das
aulas. As notas atribuídas pelos alunos foram valida-
das pelo corpo que atendia, assim, uma das reivindi-
cações de término da greve.

Deve-se notar que naqueles anos, enquanto as en-
tidades estudantis mostravam um grau de organiza-
ção sofisticado, com forte participação dos estudantes
em todas as universidades do país, o mesmo não ocor-
ria com relação à organização de docentes e funcio-
nários das universidades. Na USP, não havia uma en-
tidade representativa dos docentes, uma vez que a
Associação dos Auxiliares de Ensino, fundada em
1956, sofreu um forte abalo a partir do golpe de 1964
e foi praticamente desativada por volta de 1968/69. A
organização de docentes e funcionários ainda teria de
esperar alguns anos para acontecer. Em 1975, o assas-
sinato de Wladimir Herzog, jornalista e professor da
ECA, foi a gota que faltava para a rearticulação da-
quela Associação, com a fundação da Associação de
Docentes da USP. Quanto aos funcionários, a entida-
de representativa de então apresentava uma natureza
mais assistencial e recreativa, vindo a modificar suas
características no sentido de incorporar a luta e orga-

nização por reivindicações trabalhistas e sociais ape-
nas no final da década de setenta.

Apesar de toda essa mobilização envolvendo os es-
tudantes de todos os campi da USP, as forças conser-
vadoras da universidade, que atuavam em consonân-
cia com os militares instalados no poder no país, im-
pediram a transformação democrática da estrutura de
poder vigente na universidade. Essa elite conservado-
ra funcionou como um corpo de intelectuais orgâni-
cos e funcionários da ditadura.

No dia 13 de dezembro de 1968 era baixado pelo
governo ditatorial o Ato Institucional número 5 (AI-
5) que institucionalizava o clima de terror vivido pelo
país nos anos seguintes. Um dos artífices desse ato foi
o ex-reitor Gama e Silva que se afastara da reitoria
para assumir o Ministério da Justiça da ditadura.

Assim, o estatuto da USP de 1970 acabou sendo
elaborado num momento histórico pouco propício a
uma reforma universitária. Por exemplo, a primeira
versão do estatuto da USP de 1969 foi aprovada nu-
ma sessão do Conselho Universitário ocorrida exata-
mente uma semana após a cassação dos direitos polí-
ticos do reitor Hélio Lourenço e de várias dezenas de
professores da universidade, alguns deles denuncia-
dos, inclusive, por parte dos colegas conservadores
em congregações das diversas faculdades da USP e no
Conselho Universitário. Era a elite intelectual do país
que sofria a perseguição da elite retrógrada e serviçal.

Assim, como uma das conseqüências dessa situa-
ção, descaracterizou-se uma proposta de estatuto, de-
senvolvida a partir do trabalho das várias comissões
paritárias de 68, e que teve como ponto de parti-
da a crítica ao projeto conservador de re-
forma, conhecido como Projeto Ferri.
A proposta inicial sofreu uma sé-
rie de modifi-
cações, ocor-
ridas em
dramáticas
reuniões
do Con-
s e l h o
U n i -
versitá-
rio, ao longo
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de 1969. Sua versão final, totalmente distante e con-
trária aos ideais defendidos pelas comissões paritárias,
entrou em vigor a partir de janeiro de 1970 e com pou-
cas alterações perduraria até final da década de oiten-
ta. A reforma universitária, que visava, entre outras
coisas, à democratização da estrutura de poder, foi so-
terrada sob botas militares e togas acadêmicas.

Florestan Fernandes assim sintetizou esse momento:
“A própria reforma universitária foi refor-
mada, segundo um figurino bicéfalo plas-
mado pela usaidização (um composto hí-
brido, MEC-USAID) e imposto centraliza-
damente pelo braço militar do regime dita-
torial. (...) o sistema de poder respondeu
esmagando os defensores da causa da re-
forma universitária para realizá-la às aves-
sas.” (1984, pp. 13 e 38).

A partir de 1970, a USP sofreu profundas transfor-
mações em suas unidades de ensino e pesquisa. O antigo
Departamento de Física da Faculdade de Filosofia se
transformou no Instituto de Física, assim como uma sé-
rie de outros departamentos foi criada da mesma forma.
Em nome de uma suposta modernização, o núcleo prin-
cipal de criação de uma univer-
sidade — que fora a Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras,
fundada em 1934 — desapare-
ceu. Certamente, além das di-
tas razões acadêmicas e admi-
nistrativas, fortes razões políti-
co-ideológicas comandaram
essa transformação.

Não tenho a intenção e
nem estou em condições de
historiar o clima de terror es-
tabelecido nos corredores uni-
versitários e nas salas de aula
nesse período. Lembro-me de
como, alguns anos mais tarde,
já docente de Instrumentação
para o Ensino de Física, disci-
plina do curso de licenciatura,
eu sentia um certo frisson per-
correr a classe quando, por
exemplo, ao criticar a forma

tradicional de se ensinar a Física, eu comentava trechos
de Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, então proi-
bido pela ditadura de retornar do seu exílio forçado.

Muitos livros e documentos registram esse clima,
como um pequeno livro preparado pela Adusp, em
1978, como contribuição aos trabalhos do Congresso
do Comitê Brasileiro de Anistia, que teve lugar em
São Paulo, em novembro de 1978. No que respeita ao
tema central de que aqui me ocupo, a estrutura de
poder na USP, reproduzo algumas frases extraídas
desse importante documento:

“Com o peso do AI-5 a pairar sobre a Uni-
versidade já expurgada de seus elementos
mais dinâmicos e de seus críticos mais lúci-
dos, toda a contribuição do amplo debate
democrático sobre a Reforma foi pratica-
mente ignorada. O Conselho Universitário
votou, longe da pressão do corpo docente e
discente, um Estatuto construído ao sabor
do momento. A reforma que então se im-
plantou descaracterizou os projetos anterio-
res para atender interesses particularistas de
Escolas e grupos e promoveu uma rígida

centralização bu-
rocrática, a qual,
fundada na ma-
nutenção dos pri-
vilégios hierárqui-
cos, implantou um
novo autoritaris-
mo na Universida-
de.” (Adusp, 1979,
pp. 49-50).

Assim, mantinha-se a es-
trutura de poder vigente na
USP até então, piorada em
função do olho militar e buro-
crático repressivo, introjetado
no campus através de adidos
militares que praticavam as
cassações reais e as cassações
brancas, respaldados por dis-
positivos “legais” emanados
do Decreto nº 477, braço do
AI-5 no sistema educacional
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brasileiro. Ainda no final da década de setenta e início
da seguinte, as contratações e recontratações de do-
centes e funcionários eram submetidas ao escrutínio
de tais adidos que praticavam uma verdadeira triagem
ideológica. A Adusp desempenhou um papel impor-
tante na luta pela reintegração dos docentes cassados
pela ditadura e pela integração dos novos docentes
atingidos por essa triagem ideológica.

Por outro lado, ao longo dessas décadas uma série de
tentativas foram realizadas na universidade com o intui-
to de propor emendas ao estatuto autoritário visando,
entre outros pontos, a modificar a estrutura de poder
vigente na composição dos colegiados, aumentando
proporcionalmente a participação de docentes, funcio-
nários e estudantes; democratizar a gestão da universi-
dade e permitir o livre acesso à carreira universitária.

Nesse período, o movimento estudantil, devido,
entre outros fatores, à forte repressão sofrida por
suas principais lideranças e entidades, teve seu poder
de luta significativamente reduzido.

Enquanto isso, como uma espécie de compensa-
ção, docentes e funcionários se organizavam e luta-
vam, principalmente através das ações desencadeadas
sob o comando da Adusp e do Sintusp, não apenas
por suas reivindicações salariais e de condições de
trabalho, mas também por uma transformação dos es-
tatutos da universidade.

Em 1979 ocorria a primeira greve do funcionalis-
mo público paulista com forte presença dos docentes
e funcionários da USP e das outras duas universida-
des públicas paulistas.

Em outra frente de luta, os três Congressos da
USP, organizados pelas três entidades e realizados em
1980, 1984 e 1987, amadureceram uma proposta esta-
tutária completa para a Universidade de São Paulo.

O 3º Congresso da USP foi realizado entre 21 e 24
de outubro de 1987 e contou com a participação de 80
docentes, 58 funcionários e 69 estudantes, eleitos dele-
gados em pouco mais de 2/3 das unidades da USP, na
capital e no interior. A motivação maior da realização
desse congresso foi exatamente a iniciativa da reitoria
de promover a discussão e modificação dos estatutos.

No dia 23 de maio de 1988, o reitor José Goldem-
berg abriu a primeira sessão especial do Conselho Uni-
versitário destinada à discussão e elaboração da refor-

ma do estatuto da universidade. Essa discussão se deu
com base num documento elaborado por uma Comis-
são de Sistematização que havia dedicado vários meses
a esse trabalho. A proposta de reforma vinha acompa-
nhada de um enorme conjunto de emendas. A maior
parte dessas emendas provinha do resultado do plebis-
cito, baseado nas deliberações do 3º Congresso da
USP, e se constituiu numa proposta completa de refor-
ma dos estatutos da USP que foi encaminhada à reito-
ria como contribuição da Adusp, do DCE e do Sintusp
à discussão e votação do novo estatuto da USP.

Antes de comentar a estrutura de poder contida
em nossa proposta, gostaria de rememorar um fato
que diz respeito à solicitação que eu havia formulado
naquela sessão, em nome da bancada docente, no
sentido de que as decisões sobre a reforma estatutária
ocorressem através de votação aberta e nominal.
Consultando as atas daquela sessão, e em particular o
registro da votação dessa solicitação, pude rememo-
rar o clima ideológico e de disputa de poder estabele-
cido no plenário do conselho universitário e que, infe-
lizmente, iria se refletir no estatuto finalmente apro-
vado. A serena defesa do voto aberto e nominal ex-
pressa pelo colega Franklin Leopoldo e Silva, então
representante dos doutores no conselho universitário,
é significativa daquele momento e serve de alerta pa-
ra uma eventual reforma dos atuais estatutos, que de-
veria ter ocorrido cinco anos após a sua aprovação.
Destaco o seguinte trecho da fala do Franklin:

“As questões que se discutirão aqui, a partir
de hoje, não devem ser, evidentemente, trata-
das, nem no seu conteúdo, nem na forma de
discussão, desvinculadas da realidade atual
da Universidade. As discussões que se da-
riam aqui não têm apenas o escopo de alte-
rar itens do Estatuto, mas espera-se que essas
alterações reflitam as concepções de Univer-
sidade que prevalecem neste Conselho. Nesse
sentido, para que essas concepções sejam ex-
plicitadas e discutidas, o voto aberto é enri-
quecedor de discussão, porque força a expli-
citação dessas concepções. (...) Concepções
de política cultural devem ser objeto de to-
madas claras de posições e de um cotejo se-
reno dessas posições, para que nós aqui, e o
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restante da comunidade, possamos avaliar,
com clareza o modo pelo qual este Conselho
está entendendo esta mudança e está tentan-
do corrigir os rumos da instituição.” (Ata da
769ª Sessão, 1988, p. 11).

Apesar dessa e de outras veementes defesas, 53
conselheiros votaram a favor  do “voto secreto” e 31 a
favor do “voto aberto”.

Volto aos comentários sobre nossa proposta. Acre-
dito que os princípios gerais que norteavam o docu-
mento que expressava as decisões do 3º  Congresso
são extremamente úteis para serem confrontados com
as políticas “educacionais” atuais do governo federal.
As aspas vão por conta do paradigma economicista-
empresarial que tem pautado a ação educacional e
cultural dos professores universitários travestidos de
presidente, ministros e assessores especializados res-
ponsáveis pela nova LDB, pelo provão universitário,
pela transformação de empresas “educacionais” em
universidades, pelo torpedeamento da autonomia
universitária, entre outras pérolas neocapitalistas tro-
picais. Assim, as primeiras frases dos princípios gerais
do 3º Congresso da USP são atualíssimas:

“Concebemos a Universidade Pública co-
mo uma das instâncias onde deve se dar,
de forma integrada, a capacitação ao tra-
balho e à reflexão crítica sobre a sociedade
na qual está inserida, assim como a produ-
ção do conhecimento, o desenvolvimento e
a democratização do saber crítico em todas
as áreas da atividade humana. São funções
básicas da Universidade o ensino, a pesqui-
sa e a extensão à comunidade, desenvolvi-
das de forma harmônica e interdisciplinar.
Deverá estar atenta aos anseios e necessi-
dades da maioria da população, contri-
buindo para a correção da imensa injustiça
social que caracteriza a sociedade brasilei-
ra. Deverá orientar-se por um plano perió-
dico de prioridades em que serão contem-
plados os problemas nacionais de relevân-
cia.” (Jornal da Reestruturação, p. 2).

No que respeita à estrutura de poder, o sonho de-
mocrático falou mais alto: os cargos executivos da
universidade (chefe, diretor e reitor) seriam escolhi-

dos em eleição direta e paritária por alunos, professo-
res e funcionários e os candidatos poderiam ser pro-
fessores com titulação mínima de doutor. Essa pro-
posta foi derrotada e o cargo de reitor fica restrito
apenas aos professores titulares.

A proposta do 3º Congresso estabelecia que os ór-
gãos máximos dos Departamentos e das Unidades se-
riam constituídos de 50% de docentes, 25% de fun-
cionários e 25% de estudantes. Enquanto isso

“O Conselho Universitário será constituído:
- Pelo Reitor que o preside;
- Pelo Vice-Reitor;
- Por todos os Diretores de Unidades;
- Por um representante dos professores de ca-
da unidade e igual número (ao dos docentes
representantes de unidades) tanto de funcio-
nários quanto de estudantes, eleitos por seus
pares.” (Plebiscito, novembro de 1987).

Dessa forma, vinte anos depois das paritárias de
1968, era construída uma proposta de reforma estatu-
tária para a USP que apontava para uma profunda
democratização de sua gestão com maior participação
de docentes, funcionários e estudantes. Todas essas
proposições foram derrotadas pelo plenário do conse-
lho universitário.

Ao mesmo tempo, a proposta procurava estabele-
cer pontes mais claras com a sociedade. Era sugerida,
por exemplo, a criação de um Conselho Comunitário
ou Conselho Social, que seria constituído por mem-
bros da universidade e por representantes do Estado,
dos órgãos financiadores, dos empresários e dos tra-
balhadores. Esse Conselho deveria “discutir os rumos
da política de Ensino, Pesquisa e Extensão e de elabo-
rar uma avaliação do desempenho da Instituição.”
(Jornal da Reestruturação, p. 4).

Um aspecto crucial da vida acadêmica também me-
receu tratamento especial. O regime de dedicação exclu-
siva, o RDIDP, era aprovado como o regime preferen-
cial de trabalho na universidade. Aliás, com relação a es-
te tema, um dos físicos atingidos pela aposentadoria
compulsória em 1969, José Leite Lopes, já em 1948,
num discurso pronunciado por ocasião de sua posse nu-
ma cadeira da então Faculdade Nacional de Filosofia da
Universidade do Brasil, defendia a dedicação exclusiva
como essencial para a universidade com estas palavras:
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“O trabalho de
investigação cien-
tífica, a pesquisa
literária e filosófi-
ca, exigem a aten-
ção voltada para
os problemas da
particular disci-
plina em que se
trabalha, todas as
horas do dia, to-
dos os dias do
mês, todos os me-
ses do ano. Sem
esta equipe de ho-
mens devotados a
ensinar, critican-
do fundamenta-
damente o que
outros descobri-
ram, e a ensinar o
que eles próprios
são levados a des-
cobrir - como um
corolário que de-
corre da necessidade de se criar para se com-
preender melhor - sem esta equipe de ho-
mens assim devotados, não existe universida-
de. E esta equipe, este material humano, é
que é o patrimônio número um da universi-
dade. Universidade é, em seguida, a realiza-
ção das condições necessárias à efetivação
dos trabalhos de pesquisa e ensino: equipa-
mento material de laboratórios e bibliotecas,
de um lado; concessão de bolsas a estudan-
tes para que estes possam avançar em seus
estudos, sem dificuldades alheias à sua incli-
nação científica; para que eles possam ren-
der serviços amanhã, em um nível superior,
ao país que os amparou e que deles necessita
vitalmente. Não é propriamente uma univer-
sidade aquela cujos professores são obriga-
dos a exercer funções alheias às suas ativida-
des universitárias, a fim de poderem viver ou
sobreviver.” (1949, pp. 59-60).

Leite Lopes entendia a de-
dicação exclusiva à docência e
à pesquisa como condição de
existência de uma universida-
de. Condição que a universi-
dade pública vem rapidamen-
te perdendo principalmente
devido à tragédia que já se
abateu sobre o professorado
fundamental e médio do país:
os baixos salários.

A universidade deve discu-
tir amplamente sua produção
de conhecimento que, na con-
temporaneidade, deve incluir
as atividades que não podem
prescindir da atuação profis-
sional externa ao campus uni-
versitário, que são incorpora-
das na universidade através
dos docentes que mesclam as
atividades universitárias com
essas atividades externas.

A universidade continua
tendo, como há cinqüenta

anos, por ocasião da manifestação de Leite Lopes, a
dedicação exclusiva como componente essencial de
suas funções, daí a necessidade da valorização do
RDIDP. Como fazer isso? É preciso que a universida-
de tenha uma posição clara sobre este aspecto e faça
sua posição ser ouvida na imprensa, nos gabinetes go-
vernamentais e legislativos.
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“Cidadão do mundo”, pela universalidade de sua
obra, atividade docente e de pesquisador em vários
continentes, e de sua preocupação com os proble-
mas sociais, o geógrafo Milton Santos recebeu, dia
28 de agosto, o título de Professor Emérito da Fa-
culdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
USP. Em seu pronunciamento, fez uma aprofunda-

da análise do papel da universidade na sociedade e
alertou os intelectuais para os perigos que rondam a
academia. Diante da relevância e da oportunidade
das críticas de Milton Santos, a Revista Adusp publi-
ca o pronunciamento, revisto pelo autor, com o pro-
pósito de que sirva de reflexão neste momento em
que a USP se prepara para eleger um novo reitor.

O INTELECTUAL E A UNIVERSIDADE ESTAGNADA



17

Outubro 1997RReevviissttaa Adusp

E
sta festa, como tan-
tas outras que se fa-
zem, freqüentemen-
te exaltam as vitó-
rias. A verdade é
que deveria tam-

bém haver festas para exaltar as
derrotas, os empeços, os obstácu-
los que fazem parte da vida de
quem trabalha, e que nem sempre
são devidamen-
te levados em
conta. Um ho-
mem que pensa,
e que por isso
mesmo quase
sempre se en-
contra isolado
no seu pensar,
deve saber que
os chamados
obstáculos e
derrotas são a
única rota para
as possíveis vi-
tórias, porque
as idéias, quan-
do genuínas,
u n i c a m e n t e
triunfam após um caminho espi-
nhoso. Creio que é por aí que veio
à cabeça de alguns colegas ofere-
cerem-me este prêmio: pelo fato
de que sempre soube ser só, de
que sempre soube não fazer con-
cessões e sempre soube acreditar
no futuro. Acreditar no futuro é
também estar seguro de que o pa-
pel de uma Faculdade de Filosofia
é o papel de crítica, isto é, da cons-
trução de uma visão abrangente e
dinâmica do que é o mundo, do
que é o país, do que é o lugar, e o
papel de denúncia, isto é, de pro-
clamação clara do que é o mundo,

o país e o lugar, dizendo tudo isso
em voz alta.

Essa crítica é o próprio traba-
lho do intelectual. Essa crítica po-
deria ser o trabalho do professor e
do pesquisador, mas, por enquan-
to, prefiro dizer que é o trabalho
do intelectual. Essa crítica, esse
dever do intelectual não se con-
fundem com a idéia de instituição.

A universidade, aliás, é, talvez, a
única instituição que pode sobrevi-
ver apenas se aceitar críticas, de
dentro dela própria, de uma ou
outra forma. Se a universidade pe-
de aos seus participantes que ca-
lem, ela está se condenando ao si-
lêncio, isto é à morte, pois seu des-
tino é falar. A fidelidade reclama-
da não pode ser à universidade, e
a ela não temos razão para ser
fiéis. Nossa única fidelidade é com
a idéia de universidade. E é a par-
tir da idéia sempre renovada de
universidade que julgamos as uni-
versidades concretas e sugerimos

mudanças. De outro modo, com-
pactuamos com equívocos e erros
e acabamos, nós próprios, prati-
cando equívocos e erros. Creio
que esse é o papel do intelectual,
sobretudo neste fim de século tão
difícil para a atividade intelectual.

Sempre se imaginou, ao longo
do tempo, que chegaria um dia no
qual as atividades intelectuais se-

riam maioria.
Esse tempo
chegou, mas o
número de inte-
lectuais verda-
deiros dimi-
nuiu. Se não
cuidamos de in-
terpretá-las cor-
retamente, as
condições ma-
teriais do mun-
do contemporâ-
neo podem ter-
minar por nos
associar a um
p e n s a m e n t o
acorrentado .
Esse é um dos

paradoxos do nosso tempo, a era da
inteligência baseada na máquina.

Os intelectuais genuínos foram,
durante muito tempo, os filósofos.
Todavia, a filosofia não pode mais
dar conta dos extraordinários pro-
gressos realizados nas diversas
áreas do saber humano. Cada uma
dessas áreas, se quer permanecer
viva e ativa, produz obrigatoria-
mente os seus próprios filósofos,
autores dessa “filosofia espontâ-
nea dos cientistas” de que falou
Althusser. Isso se exerce através
de metadisciplinas, única base vá-
lida para alcançar o Mundo e pro-
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duzir e conduzir interdisciplinarie-
dades. Trata-se de um conheci-
mento global conseguido a partir
das parcialidades. A busca inces-
sante da inatingível verdade faz-se
hoje a partir de disciplinas particu-
lares, como no passado se fazia a
partir da Filosofia.

Daí a possibilidade, de dentro
de cada ramo do conhecimento,
de distinguir a verdade do Mundo
das verdades interesseiras que le-
vam à produção de teorias utilitá-
rias. Daí, talvez, o escárnio fre-
qüentemente atirado contra os ho-
mens que teorizam e jogado, tam-
bém, contra a palavra ‘academia’ e
contra os acadêmicos. Não vamos,
porém, dizer que apenas a pesqui-
sa pura é honesta. Um investiga-
dor ocupado num pedaço das coi-
sas que é o domínio de seu traba-
lho pode ser honesto. Ele não pre-
tende a verdade, ele quer apenas
descobrir leis particulares de fenô-
menos particulares. Isso não signi-
fica que seja desonesto, mas deve
estar consciente do seu trabalho
fragmentário e fragmentador, na
medida em que uma busca isolada
de visões particulares reduz a visi-
bilidade do todo e acaba sendo ex-
cludente de uma compreensão
abrangente. E acaba por impedir
que, a partir de tais achados, possa
ser tomado o partido do progres-
so. Ora, no mundo de hoje, ser in-
telectual é também tomar esse
partido do progresso. Isso significa
igualmente atenção aos pobres e
às minorias. Volto assim, aqui en-
tre parênteses, a um tema de que
gosto de falar: quem sabe um dia a
Universidade de São Paulo vá se
mostrar clara e ativamente inte-

ressada, por exemplo, na questão
negra neste País. Isso falta à Uni-
versidade de São Paulo!

O intelectual também se inte-
ressa pela questão da totalidade.
Quem se descuida da questão da
totalidade e da inerente questão
do movimento, do processo, ja-
mais será um intelectual vigilante
e autêntico. Para alcançar isso, te-
mos de ser capazes de esquecer, já
que a memória é, com freqüência,
inimiga da invenção, inimiga do
novo. Esquecer é, nos dias de ho-
je, a primeira condição para avan-
çar intelectualmente. A carga de
lembranças, o peso de idéias fei-
tas, o senso comum, tudo isso
constitui um entrave a uma boa
administração do trabalho de pen-
sar. Ser intelectual é exercer dia-
riamente rebeldia contra conceitos
assentados, tornados respeitáveis,
mas falsos. É, também, aceitar o
papel de criador e propagador do
desassossego e o papel de produ-
tor do escândalo, se necessário. É
preciso, para esse desiderato, ter a
boa medida entre a modéstia e a
coragem, essas condições do “ho-
mem só”, já que o intelectual não
é o “nós”, ele não espera o apoio
do colega ou do vizinho para avan-
çar. Aliás, na maioria das vezes
não avança se a cada passo tem
que pedir, solicitar o apoio do co-
lega ou do vizinho. Daí a sua soli-
dão e seu entendimento das cha-
madas derrotas. O intelectual tem
de saber, e a professora Maria
Adélia de Souza já o lembrou, que
a nossa meta não é o poder, mas o
prestígio, que são coisas diferen-
tes. E a universidade atual, talvez
no mundo inteiro, mas certamente
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no Brasil, confunde essas duas coi-
sas. O prestígio não é o poder, o
poder não leva ao prestígio, o
prestígio não necessita do poder.

Ser intelectual hoje, na fase da
globalização, encontra dificulda-
des oferecidas pela própria defini-
ção do que, atualmente, é conhe-
cimento. Neste momento da histó-
ria e do mundo, o papel do conhe-
cimento como força produtiva di-
reta acaba por atrapalhar o traba-
lho e complicar o papel do intelec-
tual, ameaçado todos os dias de
corrupção. O intelectual deve se
premunir contra os riscos de ins-
trumentalização do seu trabalho.
Essa instrumentalização se dá pe-
lo mercado, pela militância, pela
política, pelo público, pela mídia,
pela carreira. O mercado impõe
lógicas externas à pessoa humana,
mas que aparecem como premis-
sas do trabalho feito na academia,
levando ao arrastão de interesses
menores. A prisão dos slogans e
das palavras de ordem é o risco da
instrumentalização pela militân-
cia, e a centralidade dos resulta-
dos e o império dos meios fazem o
mesmo, no concernente à política.
Mas há, também, a instrumentali-
zação pelo público, através da bus-
ca do aplauso, o medo de ficar na
penumbra e de se encontrar isola-
do. O intelectual que produz man-
chetes, aquele que quer a todo
custo ser fácil, o que deseja ser
visto, como um artista de “vaude-
ville”, e não ouvido no que tem a
dizer é a presa da instrumentaliza-
ção pela mídia: os perigos de uma
certa televisão são claros e graves.
Daí a reação que começa, na Eu-
ropa, dos verdadeiros intelectuais,

recusando a comparecer de forma
indiscriminada diante da televisão.
Nosso trabalho não é produzir
flashes, frases, mas ajudar a pro-
duzir consciência. A cautela do in-
telectual perante a mídia televisiva
não significa recusá-la, porque o
intelectual necessita da difusão do
seu trabalho. Mas é necessário ser
prudente, prudência que apenas
vem da consciência plena do papel
que temos para exercer. E, afinal,
há a instrumentalização, também,
pela carreira, e aqui a própria uni-
versidade tem uma culpa extrema-
mente forte, quando, através de
relatórios obrigatórios e de certas
comissões que ainda estão presen-
tes na vida acadêmica, arrastam
para a burocracia os professores,
sobretudo aqueles mais jovens, ou
os que não podem ter voz. Essa
instrumentalização acaba por
transformar jovens promissores
em carreiristas, uma enorme
ameaça de dentro, que devemos
rapidamente conjurar. Essa busca
permanente e frenética de publi-
car, comparecer e aparecer, é, no
médio prazo, danosa. A carreira é
necessária, porque a universidade
funciona de forma hierárquica, is-
to é, a hierarquia do saber. A car-
reira é indispensável, mas o carrei-
rismo é abominável e não pode ser
encorajado. O carreirismo leva à
raridade do pensamento crítico e
abrangente e conduz, também, ao
reforço da burocracia como entor-
no privilegiado e até mesmo como
princípio diretor da vida acadêmi-
ca. E, nessa lista, finalmente, a
pressa. A universidade não é o lu-
gar da pressa, ela pode e deve ser
o lugar do bulício, sucedido pela



calma, e nunca o lugar da pressa.
Cada dia nos pedem que sejamos
produtivos e que entreguemos re-
latórios em prazos cada vez meno-
res e boa parte dos colegas o acei-
tam tranqüilamente, deixando que
o sistema burocrático acabe por
ser reitor dentro da vida acadêmi-
ca.

Diante dessas circunstâncias,
talvez seja até muito mais fácil cul-
par o mundo em que vivemos, em
vez de culpar a universidade. Mas,
para os intelectuais, não basta cul-
par o mundo, ele tem de ser enten-
dido. Esse é o trabalho essencial
da universidade: interpretar este
mundo e a partir daí propor modi-
ficá-lo. É evidente que há dificul-
dades para encontrar o sistema do
mundo atual e o respectivo sistema
de idéias. O mundo atual é confu-
so e confusamente interpretado, o
que acaba por autorizar o apego a
chavões, às meias verdades, sobre-
tudo quando lhe falta um enfoque
totalizante. Como fazer avançar
paralelamente os conhecimentos,
num mundo que muda tão depres-
sa? É uma questão. Como encon-
trar o novo? É outra questão. Co-
mo adquirir o espírito de sistema,
suscetível de permitir uma análise
correta, neste período técnico-
científico-informacional, chamado
também de globalização.

Como fazê-lo no Brasil, onde a
vida intelectual ainda está organi-
zada em torno de clubes, de clãs e
do enturmamento, sendo às vezes
mais útil passar as noites em reu-
niões sociais com os colegas que
mandam, do que queimar as pesta-
nas, como antigamente se dizia,
em frente dos livros. E como con-

jurar o fenômeno da moda, aqui
tão espalhado, e essa sedução pelo
estrangeiro, da qual uma das mar-
cas mais sensíveis é o apego a uma
herança epistemológica européia e
agora norte-americana, ambas de-
fasadas, se jamais tiveram vigência.

São hoje possíveis outras visões
do mundo, a partir de qualquer
lugar, e creio que é essa a grande
lição da era da globalização, em
que não apenas uma cultura é ca-
paz de ensinar, todas são igual-
mente capazes desse magistério.
O equívoco da minha geração foi
acreditar exageradamente nas vir-
tudes do saber de um continente,
agora de dois. Sem buscar uma in-
terpretação do mundo a partir do
nosso lugar, que modificaria, tam-
bém, a interpretação do nosso lu-
gar, não contribuiremos valida-
mente ao conhecimento do mun-
do. Esse é o caminho para outra
coisa, diante do drama em que es-
tamos nos envolvendo agora,
quando, na verdade raramente al-
cançamos universalidade ou uni-
versalismo, ficando unicamente
internacionais, sem chegarmos a
ser universais. Inclusive copiamos
as formas de elegância dos outros,
de tal maneira que recusamos
uma forma de expressão que não
seja oriunda da elegância dos ou-
tros, em vez de buscar uma ele-
gância fundada na nossa cultura.

Cada cultura pode criar as suas
próprias formas de elegância. In-
clusive, o abuso das citações, típi-
co de uma certa elegância univer-
sitária européia e norte-america-
na, não é a forma de elegância
brasileira, nem latino-americana.
Não estou sugerindo que se elimi-

nem as referências às idéias cen-
trais — venham de onde vierem —
, mas nós sabemos também que as
citações são cada vez menos um
crédito acadêmico e cada vez mais
um exercício político, uma das
grandes distorções da vida univer-
sitária neste fim de século.

Hoje, conhecer o mundo só é
possível se em cada continente,
em cada cultura, exercermos esse
trabalho de conhecimento do
mundo e nos reunirmos depois pa-
ra cotejar os achados e produzir a
síntese. Ora, está terminado o
tempo das elegâncias de papel car-
bono, de elegâncias não-autênti-
cas, que devem ser rapidamente
substituídas por elegâncias funda-
das na geografia e na cultura. As-
sim, alcançaremos uma interpreta-
ção adequada do mundo e uma
elegância como autenticidade e
não como cópia. Só a partir daí é
possível haver diálogos sadios, co-
mo, por exemplo, estamos tentan-
do na Geografia. Estou seguro de
que tudo isso é possível.

No passado, essa Faculdade su-
perou o dilema entre provincianis-
mo e cosmopolitismo. Eram tem-
pos relativamente inocentes, dile-
mas relativamente inocentes, e por
isso rapidamente resolvidos. O di-
lema atual é envenenado, porque
os tempos são envenenados e as
nostalgias pesam muito, mas o ser-
viço da nação e o serviço do co-
nhecimento exigem um esforço re-
dobrado para superar essa contra-
dição envenenada. A internaciona-
lidade invasora como fonte de en-
ganos deve ser rapidamente substi-
tuída pela universalidade como
matriz da verdade. RRA
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ESCOLHA DE DIRIGENTES
DEMOCRACIA É BASE PARA AUTONOMIA

Maria Cristina de Morais



D
o final da década
de 70 até a entra-
da em vigor da
Lei nº 9.192/95, o
processo de esco-
lha dos dirigentes

das Instituições de Ensino Supe-
rior (IES) passou por intensa
transformação. Instrumento im-
portante na luta pela democratiza-
ção, o processo de escolha dos diri-
gentes, cujas mudanças, mesmo
que tenham ocorrido com maior
intensidade nas Instituições Fede-
rais de Ensino Superior (IFES),
não deixou de fora as Instituições
Estaduais de Ensino Superior
(IEES) e Instituições Particulares
de Ensino Superior (IPES). Neces-
sário destacar que a luta que o
Movimento Docente travava pela
democratização da universidade
coincidia com o que se desenvolvia
na sociedade pela redemocratiza-
ção do Brasil.

Projeto de universidade

Impossível separar o processo
de escolha dos dirigentes das IES
do projeto de universidade.

O Andes-SN construiu sua pro-
posta de universidade tendo como
um de seus eixos fundamentais a
autonomia indissociável da demo-
cracia. Isto significa que “a auto-
nomia de qualquer ordem deve
estar vinculada à democracia in-
terna, garantida estruturalmente
nos mecanismos de decisão, con-
trole e gestão” (Caderno Andes,
nº 2, edição especial, atualizada e
revisada, p. 47).

São, ainda, princípios gerais da
democracia das IES a garantia de

padrões nacionais mínimos de sa-
lário, condições de trabalho e aces-
so à capacitação acadêmica; gratui-
dade na universidade e recursos do
Estado para seu funcionamento
pleno, com orçamentos elaborados
de forma democrática e pública;
existência de mecanismos de ava-
liação do desempenho universitá-
rio plenamente democratizados,
como condição que impeça que a
universidade seja subordinada à ló-
gica do mercado ou ao clientelis-
mo político; e existência de instru-
mentos de controle nacional des-
vinculado do Poder Executivo, pa-
ra enfrentar os interesses organiza-
dos, clientelistas e privatistas.

Isto significa que a forma de es-
colha do dirigente maior das IES,
mesmo não sendo a única condi-
ção para garantir a democracia,
tem papel fundamental no proces-
so. Não é por acaso que a Proposta
do Andes-SN para a universidade
brasileira contempla eleições dire-
tas e secretas para reitor e vice-rei-
tor, com a participação de docen-
tes, servidores técnico-administra-
tivos e estudantes, conforme defi-
nido em seus estatutos e regimen-
tos, encerrando-se o processo de
escolha dos dirigentes no âmbito
da universidade. Esta é uma exi-
gência coerente com o exercício da
autonomia da universidade.

O governo caminha noutra di-
reção. Para entendermos a sua
proposta, já em implementação
através da Lei nº 9.192/95 para a
escolha dos dirigentes universitá-
rios, é imprescindível contextuali-
zá-la na proposta governamental
para a universidade enquanto par-
te do seu projeto para o Brasil.

O projeto do governo FHC pa-
ra o Brasil caracteriza-se por ser
antipopular, anti-sindical e de en-
trega nacional, submetendo-se às
pressões e imposições internacio-
nais para viabilizar a inserção do
Brasil no processo de globalização
da economia. É um projeto que
tem como um de seus fundamen-
tos principais a desintegração da
idéia de direitos sociais, não consi-
derando, portanto, a necessidade
das instituições públicas para via-
bilizá-los; um projeto em que a ló-
gica defendida é a da destruição
dos direitos mínimos já conquista-
dos. Assim, a educação e demais
políticas sociais são admitidas co-
mo instrumentos da política eco-
nômica, incorporando valores e
critérios de mercado, em que o
controle e a centralização do pro-
cesso de produção do conheci-
mento são estratégias para a ma-
nutenção da nova ordem que se
pretende estabelecer.

Neste contexto de transforma-
ções sociais e culturais, a ciência e
a tecnologia desempenham papel
fundamental para a reprodução
do processo de reestruturação
produtiva em nível mundial. Em
conseqüência, sob a ótica do pro-
jeto governamental, é imprescin-
dível redefinir a educação, a ciên-
cia e a tecnologia. Não há como
deixar de lembrar, aqui, a Lei de
Patentes aprovada no Senado em
maio último, já em vigor sob o nú-
mero 9.279/96.

Com esse referencial, a propos-
ta governamental de reestrutura-
ção da universidade pública insere
uma nova configuração jurídico-
institucional, cuja centralidade é a
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quebra da autonomia universitá-
ria, abrangendo a democracia e o
financiamento. Destaque-se, ain-
da, que a proposta de reestrutura-
ção da universidade está sob o
“guarda-chuva” da Reforma do
Estado. O conteúdo da Proposta
de Emenda Constitucional nº 173-
A/95 (da Reforma Administrativa)
bem demonstra isso.

Se a centralidade da proposta
passa por retirar da Constituição
Federal a garantia da Autonomia
Universitária no seu Art. 207
(através da Proposta de Emenda
Constitucional nº 370-A/96), qual
a intenção do governo? A propos-
ta de autonomia do governo não é
nova. A argumentação utilizada é
a necessidade do exercício pleno
da autonomia universitária e a fle-
xibilização da gestão. É a necessi-
dade de “reformas” para tirar as
“amarras” da universidade. Seu
conceito fundamenta-se: na lógica
de mercado; na qualidade e efi-
ciência do sistema (produtividade,
qualidade total); na avaliação
quantitativa enquanto condição
para concessão de Dotação Orça-
mentária Global ou Orçamento
Global, com controle finalístico;
no empresariamento do ensino su-
perior público através da captação
de recursos no setor privado; e na
autonomia para os dirigentes uni-
versitários (mas com subordinação
ao Executivo) e não para a insti-

tuição ‘universidade’. É a autono-
mia sob forma de Orçamento Glo-
bal com controle finalístico através
de Avaliação Quantitativa.

Em síntese, o objetivo da pro-
posta governamental é adequar o
papel da universidade à nova or-
dem internacional, bem como in-
tensificar o processo de privatiza-
ção já em curso.

A Lei nº 9.192/95

Não poderia ser outro o conteú-
do da Lei nº 9.192/95, de 21 de de-
zembro de 1995, que regulamenta o
processo de escolha dos dirigentes
universitários. Se era intolerável pa-
ra os governos da ditadura militar o
processo de democratização interna
que ocorreu, principalmente nas
IFES, para o governo FHC não é
diferente. A ditadura militar queria
ter o controle das universidades e
para isso a escolha dos dirigentes era
para ela questão central. O governo
FHC age com o mesmo objetivo.

O governo utiliza-se da Lei
nº 5.540/68, que impôs a Reforma
Universitária, para, a partir de alte-
rações no seu art. 16, tentar passar a
idéia de que a “nova” lei (a de
nº 9.192/95) democratiza o processo
de escolha de dirigentes universitá-
rios. Para tanto, introduz o mecanis-
mo de consulta prévia à comunida-
de universitária a critério do cole-
giado máximo de cada instituição,

determinando, entretanto, o peso
de 70% para o voto dos docentes e
o de 30%, a ser distribuído, para os
votos dos servidores técnico-admi-
nistrativos e estudantes. A possibili-
dade de utilização do instrumento
de consulta pela comunidade uni-
versitária, um dos fatores que propi-
ciaram o avanço da democracia in-
terna nas IES, não altera a essência
da Lei nº 9.192/95 e sua intrínseca
identidade com a lei anterior, pois
mantém no colegiado máximo a
atribuição de definir as listas, não
mais sêxtuplas e sim tríplices, a se-
rem encaminhadas ao Presidente da
República, que definirá o reitor e vi-
ce-reitor, independentemente da or-
dem estabelecida pelo Colegiado.

Para entendermos a importância
do processo de escolha dos dirigen-
tes num dado Projeto de Universi-
dade e a relação desta com o gover-
no é necessário contextualizar no
tempo a Lei nº 9.192/95. É signifi-
cativo que a primeira iniciativa do
governo FHC em relação às IES
tenha sido a tentativa de implantar
a sua proposta para escolha de diri-
gentes universitários das Institui-
ções Federais de Ensino Superior,
através da MP nº 938, de 16 de
março de 1995, bem no início do
seu governo. Essa Medida Provisó-
ria contemplava, ainda, a composi-
ção e atribuições do Conselho Na-
cional de Educação (CNE) e cria-
ção do Exame Nacional de Cursos

Se era intolerável para os governos da ditadura militar o processo de democratização
interna que ocorreu, principalmente nas IFES, para o governo FHC não é diferente. A

ditadura militar queria ter o controle das universidades e para isso a escolha dos
dirigentes era para ela questão central. O governo FHC age com o mesmo objetivo.



— o provão. Dificuldades na trami-
tação dessa MP, que provocou mui-
ta polêmica no meio universitário,
levaram o governo FHC a retirar o
dispositivo sobre eleição dos diri-
gentes universitários, reapresentan-
do tal proposta sob forma de proje-
to de lei. Esse projeto (nº 462/95),
aprovado em dezembro de 1995 pe-
lo Congresso Nacional sem qual-
quer discussão, foi utilizado, inclusi-
ve, o mecanismo regimental de “ur-
gência urgentíssima”.

Para o governo, é fundamental
ter controle sobre os dirigentes
universitários para viabilizar o seu
projeto de universidade. Destaque-
se, ainda, que o governo sequer
aguardou a aprovação da sua pro-
posta para Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional (Lei
nº 9.394, que foi aprovada pelo
Congresso Nacional em 17 de de-
zembro de 1996), um ano após es-
tar em vigor a Lei nº 9.192, que re-
gulamenta o art. 56 da LDB.

Integração estadual e municipal

A Lei nº 9.192/95 refere-se ape-
nas ao Sistema Federal de Ensino
Superior, enquanto que, para o se-
tor privado, a escolha  dos dirigen-
tes dar-se-á segundo determina o
estatuto e regimento de cada Insti-

tuição. Nos demais casos, o diri-
gente será escolhido conforme es-
tabelecido pelo respectivo sistema
de ensino (estadual e municipal).

No entanto, o projeto do gover-
no FHC não é específico à esfera
federal do Estado Brasileiro. O
ataque aos direitos sociais atinge a
população em geral. A reforma do
aparelho de Estado abrange, tam-
bém, as esferas estaduais e munici-
pais, tanto na sua concepção como
no processo de implementação.
Assim, governos estaduais e muni-
cipais reproduzem a política nacio-
nal em níveis diferenciados, mas
articulados, sem desprezar o proje-
to para o setor educacional. Isto
significa dizer que a proposta de
reestruturação da universidade
acabará por abranger todo o siste-
ma público, inclusive no que diz
respeito à questão de escolha dos
dirigentes universitários.

Em relação à implementação do
projeto do governo FHC nas IEES,
dois exemplos se destacam. Um,
ainda, enquanto tentativa: o Proje-
to de Agências Sociais Autônomas
para as IEES do Estado do Paraná;
o outro, já aprovado e em processo
de implementação: a privatização
da Universidade Estadual do Esta-
do do Tocantins, transformada em
fundação com personalidade jurídi-

ca de direito privado, com a intro-
dução do contrato de gestão. Nes-
ta, o processo de escolha do reitor
e vice-reitor está sob o controle do
chefe do Poder Executivo, sem
qualquer indicação de participação
da comunidade universitária.

A necessidade de resposta

À comunidade universitária ca-
be a definição da opção ou não pe-
la Lei nº 9.192/95. Aceitar esta lei
significa assumir um projeto de
universidade que se contrapõe à
Proposta do Andes-SN para a Uni-
versidade Brasileira (Cadernos
ANDES nº 2) e significa deixar pa-
ra trás a rica e histórica luta que o
Movimento Docente organizado
no Andes-SN, juntamente com a
Fasubra-Sindical e a UNE, travou
pela democratização interna das
IES e que, com certeza, constitui
em importante instrumento em de-
fesa da universidade pública e gra-
tuita, resistindo a inúmeras investi-
das governamentais.

Então, o que fazer?

A resposta está na implementa-
ção de ações que só dependem da
vontade política e do compromisso
em defesa da universidade pública
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e gratuita que, apesar dos ataques
que sofre do governo, trazendo-lhe
deficiências, deve ser nosso ponto
de referência e o fundamento de
nossa resistência às investidas go-
vernamentais. Devemos trabalhar
portanto, na perspectiva de dar
concretude à Proposta do Andes-
SN para a Universidade Brasileira
(Caderno Andes nº 2).

Assim, temos de dar continui-
dade ao que vinha sendo feito.
Não podemos renunciar à autono-
mia universitária, permitindo a in-
gerência político-partidária e do
Executivo nos processos de escolha
dos dirigentes universitários.

No entanto, cabe ao Movimen-
to Docente fazer autocrítica sobre
a forma como vem atuando em re-
lação à questão. Os processos elei-
torais que ocorrem em várias
IFES, sob a vigência da Lei
nº 9.192/95, demonstram que, res-
salvadas as exceções, no geral hou-
ve aceitação da lei.

As últimas eleições para reitor e
vice na UFSCar e na UFMat são
exemplos dessas honrosas exceções.
Cumprindo a formalidade da lei, es-
sas instituições não deixaram de res-
peitar sua própria tradição democrá-
tica, ao acatar, através do Colégio
Eleitoral, a vontade expressa nas ur-
nas pela comunidade universitária.

Na Universidade Federal do Ma-
to Grosso, as entidades representa-
tivas de docentes, servidores técni-
co-administrativos e estudantes or-
ganizaram o pleito (direto e paritá-
rio). Apurada a votação, o eleito
apresentou ao Colégio Eleitoral
mais dois nomes para compor a lista
tríplice, apenas para cumprir a for-
malidade da lei. O Colégio Eleito-
ral, então, realizou votação secreta.
O resultado: o mesmo obtido nas
urnas da comunidade universitária.

Já na Universidade Federal do
Pará, contudo, o Colégio Eleitoral
ignorou a vontade expressa na
eleição direta, rompendo, inclusi-
ve, o acordo que vigorava há cerca
de oito anos, por meio do qual é
ratificado, pelo Colégio, o resulta-
do da votação.

Temendo uma manobra autori-
tária, a comunidade universitária
da UFPA mobilizou-se na tentativa
de pressionar os conselheiros para
referendar o pleito, ocorrido em
abril deste ano. O reitor optou, no
entanto, pela via do autoritarismo
para garantir a eleição de seu can-
didato, que havia obtido o terceiro
lugar no pleito direto. Convocou
tropas das polícias federal e militar
para “instaurar a ordem” no cam-
pus e conseguiu que o Colégio
Eleitoral fizesse a sua vontade. O

novo reitor foi empossado em ju-
lho. Com o reinício das aulas, reco-
meçam, também, as articulações
entre as entidades da comunidade
universitária para definir uma es-
tratégia de resistência ao obscu-
rantismo e retrocesso impostos pe-
la lei de escolha de dirigentes.

Assim, os exemplos de consul-
tas diretas, com as formas de par-
ticipação (universalidade, parida-
de e proporcionalidade) definidas
internamente pelos três segmentos
universitários e o respeito do Co-
légio Eleitoral pelo resultado do
pleito — com forte rejeição a fór-
mula da lei — demonstram que
quando a comunidade universitá-
ria se mobiliza tendo em vista a
manutenção de processos demo-
cráticos ela pode obter êxito e su-
perar retrocessos, alianças espú-
rias que visam a mobilizar a uni-
versidade impedindo o seu avanço.

Democracia, ensino público e
gratuito e autonomia da universi-
dade são os fatores básicos neces-
sários, por que lutar, na consecu-
ção de uma universidade que este-
ja a serviço de toda a sociedade.

Maria Cristina de Morais é presi-
dente do Andes-SN e professora do
Departamento de Arquitetura e Ur-
banismo da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN).
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SOB O ESPECTRO DO MEDO
José Marcelino de Rezende Pinto

“A minha gente hoje 
anda falando de lado
e olhando pro chão.”

Chico Buarque



H
oje, ao circular pelos Departamen-
tos e Unidades da USP, conversando
com os colegas docentes, logo se
percebe que um grupo numeroso
deles encontra-se em um forte esta-
do de estresse, ocasionado pelos

mecanismos de avaliação atualmente utilizados pela
Cert (Comissão Especial de Regimes de Trabalho).
Encontram-se neste grupo os docentes precários (em
torno de 2.000), que são aqueles que ainda não se efe-
tivaram no cargo mediante concurso de ingresso na
carreira (muito embora boa parte deles tenha ingres-
sado na USP mediante um processo seletivo que se-
gue todos os aspectos estatutários de um Concurso
Público), ou ainda aqueles que se encontram no está-
gio de experimentação do regime de traba-
lho, seja no RDIDP (Regime de Dedi-
cação Integral à Docência e à Pes-
quisa), seja no RTC (Regime de
Turno Completo). Conversando
com esses docentes, que perten-
cem às mais variadas categorias
(de Auxiliar de Ensino a Titu-
lar), constata-se que os princi-
pais motivos desta angústia são
a absoluta falta de clareza quan-
to aos critérios pelos quais são
avaliados e os constantes antagonis-
mos entre os pareceres que são elabora-
dos pelos departamentos (valendo-se de con-
sultores internos e externos) e a posição final da Cert.
O que se pretende neste artigo é fazer uma breve
análise da política adotada pela Cert na atual gestão
da reitoria e avançar na discussão sobre alguns ele-
mentos que deveriam ser contemplados na avaliação
da atividade docente.

Antes de iniciar a análise é importante ressaltar
que não se pretende discutir aqui a atuação dos inte-
grantes da Cert que, como a maioria de seus colegas
docentes, são pessoas íntegras e dedicadas ao exercí-
cio competente de suas atividades, mas tão-somente
analisar os pressupostos que determinam o atual mo-
delo de avaliação.

De uma forma sucinta e com base em depoimen-
tos de colegas, em experiência pessoal e matéria jor-

nalística (em especial, Jornal da USP, 9 a 15/8/93), po-
demos dizer que a política de avaliação em vigor as-
senta-se nos seguintes pressupostos:

• O RDIDP deve se destinar apenas a quem é lí-
der e que demonstre que o investimento nele feito pe-
la universidade terá retorno garantido;

• Os departamentos tendem a ser corporativos em
seus julgamentos, o que retira a sua credibilidade;

• O cerne da avaliação deve ser referenciada na
produção científica do docente.

Além dos pressupostos explícitos, existe um outro,
implícito, e que se assenta na convicção de que, sem
uma cobrança individual permanente, o docente aco-
moda-se e tende à ociosidade. Dentro dessa ótica, o
que vai fazer o docente exercer suas funções no máxi-

mo de suas potencialidades é a luta para não
perder o seu emprego ou para não ver

alterado o seu regime de trabalho
(de RDIDP para RTC, por exem-

plo). Nesta direção situam-se po-
sições recentes da Cert no senti-
do de postergar indefinidamen-
te o estágio de experimentação.

Façamos então uma discus-
são desses pressupostos que, de

uma forma ou de outra, consubs-
tanciam-se nos pareceres ultima-

mente exarados pela Cert. Quanto
ao primeiro, ele se choca frontalmente

com o Estatuto da USP, nossa lei maior. Esse
diz textualmente, em seu artigo 88, que o regime pre-
ferencial de trabalho da atividade docente será o
RDIDP. Ora, se este é o regime preferencial ele deve
destinar-se à maioria dos docentes e não apenas
àqueles que se destacam pela sua capacidade de lide-
rança. Assim como nem todos conseguem escalar o
Everest, uma universidade pressupõe a existência de
profissionais de variados perfis e a maturidade cientí-
fica é algo que se constrói ao longo de uma carreira.
Ela não pode ser pré-condição para um regime de
trabalho, a não ser que se mude o Estatuto da USP.

Quanto ao corporativismo dos departamentos, es-
te, quando detectado pela Cert, deve ser enfrentado,
respeitando-se os mecanismos institucionais de deci-
são. O que não tem cabimento é o fato de a Cert
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emitir pareceres que muitas vezes ignoram a posição
do Departamento/CTA-Congregação, posição esta
fundamentada em dois pareceristas (um deles, exter-
no). Não se trata de privilegiar uma instância ou ou-
tra, mas quando ocorre uma divergência entre a for-
ma que essas duas instâncias legítimas (Unidade e
Cert) estão avaliando, isto é motivo suficientemente
sério para uma discussão em um âmbito superior de
decisão, no caso o CO (Conselho Universitário). E
aqui reside o problema. Na verdade não há uma dis-
cussão sistemática na universidade sobre a forma e o
papel da avaliação. Sobre esse choque entre os de-
partamentos e a Cert, outro dado que chama a aten-
ção é a diferença entre os pareceres geralmente ex-
tensos e fundamentados dos departamentos quando
confrontados com os seus equivalentes da
Cert, em sua maioria lacônicos.

Não cabe aqui o argumento de
que, nos termos do Estatuto, a fun-
ção da Cert seja apenas “opinar”
sobre a manifestação do depar-
tamento, ouvida a Congrega-
ção. Emitir opinião não exime a
fundamentação de quem o faz,
em particular nos casos em que
esta opinião vai contra a mani-
festação circunstanciada da Unida-
de. Este laconismo não se deve ob-
viamente à falta de competência ou se-
riedade dos integrantes da Cert (treze mem-
bros escolhidos diretamente pelo Reitor) mas à abso-
luta insanidade da tarefa que lhes é atribuída. Entre
outras coisas, compete à Cert opinar sobre ingressos,
reingressos, permanências, exclusões, licenças, afasta-
mentos, transferências, comissionamentos, nomea-
ções, admissões, contratos, renovações de contratos e
alterações de regimes de trabalho do pessoal docente
da USP (Regimento de Trabalho, art. 6º, inciso IV).
Ora, estimando (já que os dados não são divulgados)
cerca de 2.000 docentes que bienalmente tenham de
apresentar seu relatório seja de renovação de contra-
to, seja de experimentação de regime de trabalho,
conclui-se que a Cert teria de analisar cerca de 20
processos por semana (considerando 50 semanas/-
ano). Supondo que esses processos sejam analisados

pelo coletivo da Comissão e considerando uma média
de 45 minutos por processo, que seria um tempo mí-
nimo para uma discussão que respeite a relevância do
tema, seriam 15 horas/semana só em reunião! E, é
bom ressaltar, são processos que envolvem o emprego
e a carreira de milhares de docentes. É desnecessário
dizer que a sobrecarga de trabalho sobre os membros
da Cert é insuportável e, se algum deles estiver em es-
tágio de experimentação, deve passar por duras penas
na hora de fazer seu relatório de atividades...

Quanto ao fato de a avaliação docente, em espe-
cial no que toca ao seu regime de trabalho, ser centra-
da na produção científica, entendida esta basicamente
como publicação de artigos, tem-se novamente um
choque com o Estatuto da USP. Este, em seu artigo

88, estabelece que o docente em RDIDP de-
ve ocupar-se exclusivamente com traba-

lhos de ensino, pesquisa e extensão
de serviços à comunidade. É im-

portante ressaltar que o Estatuto
(lei maior) não estabelece qual-
quer hierarquia entre estas três
atividades. Curiosamente, o
Regulamento dos Regimes de
Trabalho (Resolução

nº 3.533/89) já estabelece o ensi-
no e a extensão como atividades

correlatas à pesquisa. Em nossa opi-
nião, o que vale é o Estatuto, por ser a

lei maior, mas se há dúvida, cabe ao CO re-
solver. É curioso comentar que foi esta mesma Reso-
lução que introduziu a famosa flexibilização do
RDIDP que, esta sim, tanto tem descaracterizado es-
te regime de trabalho. De qualquer forma, essa mes-
ma Resolução recupera o espírito do Estatuto, ao de-
finir os tópicos que devem nortear os pareceres dos
departamentos. São eles: atividades didáticas, pro-
gresso no trabalho de investigação científica, ativida-
des de extensão de serviços à comunidade, atividades
administrativas, engajamento institucional do docente
e dedicação aos projetos departamentais. Ora, quan-
do se confrontam estes tópicos com os pareceres da
Cert de que temos conhecimento, observa-se que o
único parâmetro que esta leva em conta é a publica-
ção de artigos em determinados periódicos, critério
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que, diga-se de passagem, é apenas um dos meios de
medir o tópico “progresso no trabalho de investigação
científica”, que, por sua vez, é um item entre cinco
outros na matriz de avaliação ali definida. Esta ques-
tão dos critérios de avaliação, cabe ressaltar, é a que
causa maior perplexidade entre os colegas docentes,
uma vez que estes se sentem avaliados por uma ins-
tância que não explicita seus critérios e que não defi-
ne o que seria o parâmetro esperado para um docente
com o perfil (área de formação, tempo na instituição,
situação na carreira, tipo de departamento ou unida-
de em que atua) daquele que está sendo avaliado.
Neste sentido, chama a atenção a falta de desenvolvi-
mento de uma cultura de avaliação, com a publicação
periódica de dados (não nos moldes genéricos do
Anuário) classificados por áreas de conheci-
mento, titulação dos docentes, entre ou-
tros critérios, com a correspondente
análise por parte do órgão respon-
sável. Voltaremos a este ponto
mais adiante quando levantare-
mos algumas propostas sobre o
papel e a forma da avaliação
na universidade.

Por fim, cabe analisar o
pressuposto implícito que, em
nosso modo de entender, rege to-
do esse processo e que, de forma
crua, poderíamos chamar de uma pe-
dagogia da chibata adaptada aos tempos
neoliberais. Por esta ótica, o indivíduo só produz sob
o estímulo do medo ou da competição. Há que se to-
mar um cuidado muito grande com esse tipo de posi-
ção que, hoje, tem sido quase uma unanimidade em
círculos próximos do poder e na grande imprensa. Is-
so porque, assim como a água e o gato, o ser huma-
no, sob pressão, tende a se adaptar ao recipiente em
que se encontra. Esse tipo de política de avaliação
centrada na produção de artigos tem levado na uni-
versidade à montagem de verdadeiras linhas de pro-
dução em série onde os pós-graduandos surgem co-
mo mão-de-obra qualificada e barata e, o que é mais
grave, tem levado a um progressivo descuramento
com as atividades de ensino, em especial na gradua-
ção. É comum a queixa de alunos sobre professores

que só pensam em pesquisa e vêem a docência como
atividade acessória. É importante ressaltar que, do
ponto de vista do cidadão comum, o ensino é a ativi-
dade mais importante da universidade. Não obstante,
o mais sério dessa postura calcada na competição e
no individualismo é que, para a organização, ela é ex-
tremamente danosa e ineficaz. O modelo organiza-
cional a ela subjacente é o taylorismo, que parte da
premissa de que os indivíduos nascem preguiçosos e
indolentes. O curioso é que, mesmo no campo do pa-
radigma funcionalista, esse modelo organizacional,
por sua ineficácia, já foi há muito abandonado e
substituído pelas abordagens centradas na Escola das
Relações Humanas e, mais recentemente, pelos mo-
delos de Qualidade Total que valorizam a satisfação

do indivíduo com a organização e que usam a
avaliação, não como instrumento de pu-

nição mas de conhecimento. Esses
modelos partem da premissa de

que para o trabalhador lutar pela
sobrevivência da organização,
esta deve investir e confiar ne-
le. E o mais curioso ainda é
que o modelo histórico de or-
ganização adotado pela USP e

que a fez chegar à posição de
destaque onde se encontra, foi

exatamente este que, agora, sem a
devida discussão, busca-se substituir

por outro calcado na pressão individual
constante. Se o que se pretende é um modelo pro-
gressivo de cobrança individual dos docentes, refe-
renciado na publicação de artigos, isto deve ser clara-
mente definido pelos colegiados da universidade. Ou
seja, sem uma discussão séria e aprofundada nos co-
legiados sobre o que se espera de um docente da
USP no exercício de suas atividades, este simples-
mente vai procurar se adaptar àquilo que lhe pareça
ser o critério da Cert, gerando graves distorções e um
clima de insegurança altamente comprometedor para
o bom funcionamento da instituição. Destarte, com o
intento de contribuir para esta discussão sobre uma
política de avaliação para a USP, levantaremos a se-
guir alguns aspectos que, em nosso entender, devem
ser contemplados.
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Em primeiro lugar, é preciso definir a função da
avaliação. O modelo atual segue o mesmo princípio
utilizado na avaliação de boa parte dos alunos, em que
esta funciona como instrumento de premiação (o alu-
no passa de ano ou o docente tem seu contrato renova-
do) ou de condenação (reprovação para o aluno, perda
do emprego para o docente ou mudança de seu regime
de trabalho). Ora, este é o papel mais pobre da avalia-
ção; seu papel básico deve ser o de instrumento de co-
nhecimento, de identificação de problemas, para que
eles possam ser corrigidos. E, neste sentido, ela deve
ocorrer não apenas com os docentes, mas também com
os departamentos, e não apenas com os precários (por
contrato, ou regime de trabalho), mas com todos os
docentes, já que seu objetivo deixa de ser a punição e
passa ser o conhecimento, condição básica pa-
ra o aprimoramento da organização.

Em segundo lugar, só é possível
uma avaliação competente se os
objetivos da atividade que se pre-
tende avaliar estiverem clara-
mente definidos. Ou seja, o que
se espera, por exemplo, de um
docente em RDIDP da USP?
Que ele desenvolva de forma
equilibrada as atividades de ensi-
no, pesquisa e extensão, conforme
consta no Estatuto? Que ele desen-
volva as atividades de ensino e extensão
apenas de forma correlata à realização de pes-
quisa, conforme consta no Regulamento dos Regimes
de Trabalho? Ou que ele se dedique basicamente à
produção de artigos científicos em publicações de
grande impacto, como parece ser o atual entendimen-
to da Cert? E onde entra o papel das atividades admi-
nistrativas, ou o engajamento nas atividades do depar-
tamento? Enquanto isto não for definido claramente,
a avaliação perde seu papel esclarecedor e transfor-
ma-se tão-somente em um instrumento de poder nas
mãos de quem a faz.  Nesse item também deve ser dis-
cutido como deve ocorrer a inter-relação entre as dife-
rentes funções que se espera de uma universidade (en-
sino, pesquisa e extensão). Se não resta dúvida de que
sem a boa pesquisa é impossível o bom ensino e a ex-
tensão, a prática cotidiana mostra que nem sempre o

bom pesquisador é um bom professor e vice-versa. Da
mesma forma que um jogador de futebol raramente
joga bem em todas as posições, as habilidades indivi-
duais de um docente decorrem de um conjunto de fa-
tores complexos e que raramente culminam em um
perfil que preencha em sua plenitude as três funções
básicas que se espera de uma universidade. O modelo
atual valoriza o desempenho na de pesquisa, tendo co-
mo correlato, a nosso ver falso, que as demais funções
decorram desta. Entendemos que cabe ao departa-
mento garantir como um todo o preenchimento dessas
três funções, buscando respeitar e otimizar as peculia-
ridades individuais de seus integrantes.

Bem definido o que se espera do docente no exer-
cício de sua atividade, vem o mais difícil: desenvolver

os instrumentos de avaliação. Nesse aspecto
ainda estamos no paleozóico. Quanto ao

desempenho do docente na atividade
de ensino, após um grande esforço

por parte do Conselho de Gra-
duação, foi aplicado pela pri-
meira vez para toda a USP um
questionário de avaliação a ser
respondido pelos alunos. Deve
vir ainda um instrumento de au-

to-avaliação. Outro pontos que
ainda devem ser incorporados, a

nosso ver, nesse processo: o desem-
penho dos alunos na disciplina (repetên-

cia, evasão), a avaliação dos docentes das sé-
ries seguintes sobre a forma como os alunos chegam
para cursar sua disciplina e o acompanhamento de ex-
alunos. Do ponto de vista da produção científica, ao
que tudo indica (já que isto não é definido de forma
explícita) adota-se o critério mais fácil de medir: nú-
mero de publicações. Entendemos que este dado deve
ser um dos itens, mas para que a avaliação atinja o seu
objetivo, que agora já não é mais definir os top ten, é
preciso desagregar os dados. Por exemplo: artigos pu-
blicados em média pelos docentes nas diversas áreas
do conhecimento; artigos publicados em função da ti-
tulação, dos recursos recebidos das instituições de fo-
mento; do número de orientandos (orientador é ne-
cessariamente co-autor de artigo do orientado?). É
preciso também discutir o impacto do tipo de publica-
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ção, que varia de área para área. Além disso, como é
óbvio, produção científica não é só publicação, que, na
verdade, é apenas uma das formas de divulgá-la (como
uma conferência, um painel em congresso). Assim, é
fundamental em primeiro lugar fazer um mapeamento
de tudo que se produz na universidade, em suas diver-
sas formas, classificando essa produção por áreas do
conhecimento, unidades e departamentos onde é rea-
lizada, sem qualquer preocupação de valorar mas
tão-somente de configurar seus perfis.

Por último, há que se avaliar as atividades de pres-
tação de serviços à comunidade que, hoje, são terra
de ninguém. Esse tipo de atividade sempre foi consi-
derada como um subproduto de pouco valor da ativi-
dade universitária.  Hoje, contudo, a coisa está mu-
dando, mas em uma direção preocupante.
Talvez sob influência da flexibilização
do RDIDP propiciada pela Resolu-
ção nº 3.533/89, assim como por
aquele pressuposto de que o
bom professor é aquele que
traz recursos para a universida-
de e pela nova onda de parce-
rias e de adequação ao merca-
do, estão sendo estimuladas no
seio da USP atividades de exten-
são destinadas exclusivamente
àqueles segmentos da população
que podem pagar pelos serviços recebi-
dos. Assim, mantêm-se os salários dos do-
centes achatados e estimulam-se mecanismos de
complementação salarial. Esta é uma questão séria
que precisa ser claramente enfrentada pelos colegia-
dos. Vendas de serviços, cursos de especialização,
pesquisas encomendadas, são atividades que têm
crescido muito ultimamente e que demandam con-
trole social. Há que se ter claro que quem efetiva-
mente sustenta a universidade é a sociedade como
um todo, através do pagamento de impostos e, por-
tanto, a extensão de serviços à comunidade deve ser
majoritariamente gratuita. Como o docente já tem
como atividade precípua de seu contrato de trabalho
a extensão, cobrar por isso implica duplo pagamento.
Trata-se, não obstante, de tema polêmico que merece
um debate aprofundado, mesmo porque, no campo

da pesquisa também ocorre duplo pagamento para
uma atividade já prevista no RDIDP, através das bol-
sas de pesquisa do CNPq, por exemplo.

Pois bem, definido o objeto da avaliação assim co-
mo os seus instrumentos, levantados, analisados e tor-
nados públicos os dados, vem o mais importante: uti-
lizar as informações obtidas sobre a universidade,
seus departamentos, docentes e funcionários para
aperfeiçoá-la. Assim, se algum departamento, ou al-
gum docente, não está desenvolvendo suas atividades
dentro dos padrões médios de sua área, então é o mo-
mento de a Cert, ou órgão equivalente, convidá-lo (o
departamento ou o docente) para um debate, buscan-
do identificar as causas desse desempenho abaixo do
esperado, buscando resolver o problema. Com isso,

longe do atual ambiente de tensão e medo,
cria-se um clima organizacional alta-

mente estimulante à produção aca-
dêmica e à formação de profissio-

nais aptos a se inserir no merca-
do de trabalho, mas não servis a
este mercado, forjando uma
universidade que esteja  sinto-
nizada com o seu tempo e com
sua gente, e que utilize a sua ca-

pacidade de reflexão e de produ-
ção do saber no sentido de fazer

ciência básica e de ajudar a resolver
os grandes problemas que atingem a

maioria da população brasileira, como o
analfabetismo, o desemprego, a degradação ambien-
tal e a concentração de terras e de rendas, enfim, uma
universidade comprometida com os excluídos que a
sustentam. Em última análise, quem deve avaliar a
universidade é a sociedade, é a ela que devemos pres-
tar contas de nossos atos e omissões. Será que o faze-
mos?  Então, quem sabe se não seria o caso de, nas
próximas reuniões dos colegiados, reservarmos um
tempo para discutir, sem medo, a questão de como
fomentar uma universidade mais produtiva, mais soli-
dária e, por que não, mais alegre?

José Marcelino de Rezende Pinto é professor doutor do
Departamento de Psicologia e Educação da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (precá-
rio e em estágio de experimentação no RDIDP).

31

Outubro 1997RReevviissttaa Adusp

Há que se ter claro 
que  quem efetivamente

sustenta a universidade é a
sociedade como um todo, através
do pagamento de impostos e,

portanto, a extensão de
serviços à comunidade deve ser

majoritariamente 
gratuita.
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UNIVERSIDADE E PESQUISA: 
OS NOSSOS PROBLEMAS

J. Leite Lopes

No dia 16 de novembro de 1948, ao tomar posse
da cadeira de Física Teórica e Física Superior
na Faculdade Nacional de Filosofia da
Universidade do Brasil, o professor J.
Leite Lopes discursou defendendo o
regime de dedicação exclusiva
para que docentes e assistentes
pudessem se dedicar aos
trabalhos de pesquisa e ensino.
Naquela ocasião, Leite Lopes
citou a Universidade de São
Paulo como modelo a ser
seguido para a adoção deste
regime em todo o país.
Passados 49 anos daquela
data, a USP continua a ser
paradigma, porém, como
propulsora da flexibibilização do
regime de dedicação integral
(RDIDP). Em função da atualidade
dos conceitos emitidos pelo professor
Leite Lopes, publicamos o seu discurso
pronunciado em 1948. Analise e veja o quanto o
texto é atual.



CCCC
reio que já é
tradição nesta
Casa, que um
professor ca-
tedrát ico ao
ser empossa-

do em sua cátedra, pronuncie algumas
palavras aos seus colegas. Receio en-
tretanto, que as palavras que vos tenho
a dizer hoje não sejam somente alegria.
Hesitei mesmo quando pensei em pro-
nunciá-las. Mas o professor universitá-
rio que encara com seriedade as suas
funções na universidade e, sobretudo,
o que se dedica à investigação científi-
ca, não tem o direito de esconder a
verdade nem de fugir à análise da reali-
dade dos fatos. E a verdade e a reali-
dade dos fatos nesta Universidade re-
sumem-se essencialmente nisto: os seus
problemas vitais não estão resolvidos,
não estão atacados e nem devidamente
formulados. E mesmo amargo e melan-
cólico quando comparamos a estrutura
fundamental e o funcionamento desta
com o das universidades dos países eu-
ropeus e dos Estados Unidos da Améri-
ca. E enquanto nos comprazemos em
realizar verdadeiras batalhas verbais
em torno de especulativas, abstratas e
quase sempre retóricas concepções de
universidade, de apriorísticos espíritos
universitários, os problemas e as difi-
culdades de ordem concreta que se an-
tepõem à boa marcha dos próprios tra-
balhos universitários são relegados a
plano secundário, deixando, em conse-
qüência, esses trabalhos num estado de
asfixia quase permanente.

Nesta altura da vida dos povos que
têm cultura e civilização, universidade
é, antes e acima de tudo, um corpo de
professores-pesquisadores e de assisten-
tes-pesquisadores, integralmente dedi-
cados às suas funções de ensino e pes-
quisa na universidade, voltados para
elas, por elas absorvidos, vivendo-as em
sua vida comum.

O trabalho de investigação científica,
a pesquisa literária e filosófica, exigem a
atenção voltada para os problemas da
particular disciplina em que se trabalha,
todas as horas do dia, todos os dias do
mês, todos os meses do ano. Sem esta
equipe de homens devotados a ensinar,
criticando fundamentalmente o que ou-
tros descobriram, e a ensinar o que eles
próprios são levados a descobrir — co-
mo um corolário que decorre da neces-
sidade de se criar para se compreender
melhor — sem esta equipe de homens
assim devotados, não existe universida-
de. E esta equipe, este material huma-
no, é que é o patrimônio número um
da universidade. Universidade é, em se-
guida, a realização das condições ne-
cessárias à efetivação dos trabalhos de
pesquisa e ensino: equipamento mate-
rial de laboratórios e bibliotecas, de um
lado; concessão de bolsas a estudantes
para que estes possam avançar em seus
estudos, sem dificuldades alheias à sua
inclinação científica; para que eles pos-
sam render serviços amanhã, em um ní-
vel superior, ao país que os amparou e
que deles necessita vitalmente. Não é
propriamente uma universidade aquela
cujos professores são obrigados a exer-
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cer funções alheias às suas atividades
universitárias, a fim de poderem viver
ou sobreviver. Será, no máximo, um
conjunto de escolas em que se realizam
conferências mais ou menos brilhantes
e em que se passam receitas rotineiras.

Naturalmente, compreendemos que
nesta fase das nossas instituições univer-
sitárias não seja possível uma brusca
modificação total de sua estrutura no
sentido de lhes dar o caráter quase
ideal das universidades americanas ou
européias. Tiveram estas uma experiên-
cia multissecular para atingir o nível de
hoje, enquanto que, em nosso país, as
universidades como tais, integradas por
faculdades de filosofia, ciências e letras,
são de recente criação. Lamentável é
apenas que não tenhamos tido a sabe-
doria de aproveitar a experiência subs-
tancial, neste domínio, dos países mais
avançados. Copiamos-lhe a forma e os
nomes, revestimo-los até de maior im-
ponência e sabor auditivo...

Deixamos de lado a base substancial
para o trabalho efetivo, para a produ-
ção científica segura. Isto não deve, en-
tretanto, constituir motivo de desânimo
nem de destruidor pessimismo. Se não
tivemos universidades corretamente
projetadas e construídas — refiro-me à
estrutura intelectual — é porque certa-
mente não tivemos os elementos bas-
tantes para assim construí-las. O que
devemos agora, inadiavelmente, é reu-
nir homens e elementos para que, tra-
balhando na universidade, a possamos
encaminhar à posição que lhe compete.

É claro que colocar os professores e

assistentes da universidade, bruscamen-
te, em regime de tempo integral, é cer-
tamente irrealizável, se não à falta de
meios imediatos para este fim, porque
esses professores tiveram de adaptar e
estruturar a sua vida de acordo com a
norma vigente, que considera a função
de professor universitário como apenas
uma de tantas outras atividades simultâ-
neas. Seria absurdo, senão revoltante,
impedir -se que os mais jovens que
queiram iniciar a sua carreira de profes-
sor universitário integralmente dedica-
dos à pesquisa e ao ensino na universi-
dade, impedir-se que o façam, à falta
de meios previstos para este fim. A tare-
fa fundamental que me parece compe-
tir atualmente às autoridades universitá-
rias brasileiras — e sobretudo, às da
universidade considerada padrão do
Brasil — é certamente esta de preparar
e iniciar o período de transição progres-
siva, de passagem do sistema atual ao
sistema dos professores e assistentes ex-
clusivamente dedicados aos trabalhos
de pesquisa e ensino na universidade.

Uma regulamentação adequada,
destinada inicialmente às cadeiras cien-
tíficas de caráter fundamental, deverá
ser elaborada e posta realmente em vi-
gor. Uma experiência nesse sentido já
foi iniciada no Brasil, há vários anos,
pela Universidade de São Paulo, e o
êxito por ela alcançado é conhecido de
todos os que se dedicam à ciência em
nosso país e no exterior. Graças a este
êxito, o sistema da dedicação exclusiva
tem-se ampliado cada vez mais naquela
Universidade: os departamentos cientí-

Outubro 1997 RReevviissttaa Adusp

34



ficos da Faculdade de Filosofia e a pró-
pria Faculdade de Medicina têm, lá, o
seu corpo de professores e assistentes,
em sua quase totalidade, em regime de
“full-time”. Não se compreende por
que motivo uma tão importante medida
não deveria ser iniciada e progressiva-
mente realizada na Universidade do
Brasil. Se é pequeno o número de pro-
fessores que deseja este sistema de tra-
balho — indispensável, repetimos, à
contínua e eficiente produção científi-
ca — tanto mais fácil será a execução
da medida. E esta, por sua vez, assegu-
rará aos departamentos científicos desta
Faculdade maior colaboração de uni-
versidades e instituições estrangeiras,
como a Fundação Rockefeller, famosa
pelo auxílio substancial que tem presta-
do aos institutos científicos do mundo
inteiro.

Não é, em absoluto, exagerada esta
ênfase sobre a necessidade de amparo
e fomento à investigação científica no
Brasil. O progresso de um país repou-
sa certamente num equilíbrio sadio en-
tre o espírito científico e o cultivo das
letras e das artes. Este equilíbrio não
existe em nosso país. Se temos uma
tradição cultural, esta é certamente a
das letras. E se nos sentimos justamen-
te orgulhosos dos nossos escritores e
dos nossos poetas, e achamos, com ra-
zão, que não saberíamos viver sem tão
valioso patrimônio cultural, por outro
lado, não nos devemos esquecer de
que sem ciência e sem técnica, no
mundo em que vivemos, seremos inca-
pazes de resolver os nossos próprios

problemas nacionais. Estamos longe,
muito longe do perigo do chamado
cientificismo ou tecnicalismo, como
creio que já nos começamos a libertar
do chamada bacharelismo. Possuímos
belos poemas brasileiros, mas as nos-
sas máquinas são importadas, as nossas
técnicas são trazidas e traduzidas do
estrangeiro, não temos um desenvolvi-
mento científico e técnico capaz de su-
portar e impelir um desenvolvimento
industrial à altura das nossas necessi-
dades e dos nossos anseios.

A criação de técnicas novas exige
um ambiente científico fundamental
apto a fornecer uma variedade de
idéias novas. Este é um aspecto da
ciência da maior importância para
qualquer país, que só os ignorantes ou
os de má-fé poderiam negar. Mas a
ciência é também, e antes de tudo,
uma das mais nobres atividades do es-
pírito humano. Possui um conteúdo ló-
gico inigualável e uma harmonia estéti-
ca comparável à das mais belas cria-
ções artísticas. Conduz a uma forma-
ção moral das mais sólidas, pois o ho-
mem de ciência não pode subordinar
um teorema matemático ou uma lei da
física aos seus interesses pessoais. É
sob este aspecto lógico, estético e mo-
ral que a ciência deve ser cultivada e
fomentada nas universidades. Nestas,
o trabalho de investigação científica
possui não somente o sentido de con-
tribuição ao progresso do conhecimen-
to humano, mas é nas universidades
que está assegurada, pela sua própria
natureza, a continuidade desses mes-

35

Outubro 1997RReevviissttaa Adusp



mos trabalhos, através da formação de
novas equipes de pesquisadores e de
professores de alta competência. É por
esta dupla função de centro de pesqui-
sa e de centro formador — e somente
por ela — que as universidades são
chamadas a intervir, de maneira positi-
va e decisiva, no progresso de uma na-
ção. É claro que esta intervenção, pe-
los motivos já mencionados, é mínima,
quase inexistente, no Brasil. Mas, en-
tão, se achamos que o progresso de
nosso país deve ser assegurado a todo
custo e se concordamos que a universi-
dade — como centro de ensino e pes-
quisa em florescimento — é um impor-
tante elemento para esse progresso,
que temos de fazer senão dar à univer-
sidade as condições necessárias e sufi-
cientes ao seu florescimento?

Tivemos no passado, grandes vultos
científicos, sobretudo no domínio da
medicina experimental. Tivemos tam-
bém, embora em muito menor núme-
ro, pioneiros da matemática: Joaquim
Gomes de Souza, Otto de Alencar,
Amoroso Costa e Teodoro Ramos. Em
Gomes de Souza, no século passado, e
em Otto de Alencar, no início deste sé-
culo, encontramos também os primei-
ros trabalhos de física e matemática no
Brasil. São esses trabalhos muito pouco
conhecidos, assim como os seus auto-
res e seria de todo desejável que o Mi-
nistério de Educação ou a própria Uni-
versidade os reunisse e editasse em um
volume, como importante contribuição
à história da inteligência científica bra-
sileira. Em meio a condições tão desfa-

voráveis, estes primeiros representantes
do nosso pensamento científico exato
demonstram de maneira incisiva e dire-
ta que somos capazes, os nativos desta
terra, de fazer ciência, de pensar e
criar idéias científicas.

Mas é só recentemente, a partir de
1934, com a criação da Faculdade de
Ciência da Universidade de São Paulo,
que as investigações na física teórica e
na física experimental iniciaram um de-
senvolvimento contínuo e promissor.
Teve aquela Universidade a sabedoria
de convidar e de continuar convidando
notáveis mestres estrangeiros para cola-
borarem na organização e nas ativida-
des posteriores dos seus Departamentos
científicos. Gleb Wataghin foi o grande
e entusiasta organizador da física no
Brasil. E hoje, os trabalhos de Souza
Santos, Mário Schenberg, Paulus Pom-
péia e colaboradores, no domínio da
radiação cósmica e da física atômica; os
trabalhos de Costa Ribeiro, Bernardo
Gross e Oliveira Castro, na física dos
dielétricos, asseguram ao Brasil, uma
posição de destaque nos meios científi-
cos mundiais. Deste clima de trabalho,
de amor à ciência, continuam a sair jo-
vens pesquisadores e todos vós sabeis
da importância e da repercussão mun-
dial das pesquisas recentes de Cesar
Lattes. E ao seu lado, dois outros jo-
vens cientistas, Leopoldo Nachbin e
Jayme Tiomno, realizam atualmente,
nos Estados Unidos, importantes traba-
lhos em matemática e física.

Devemos, entretanto, não perder de
vista que ainda não possuímos um de-
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senvolvimento científico à altura das nos-
sas possibilidades e necessidades. Os
centros científicos do país — e entre
eles, esta Faculdade — trabalham ainda,
em geral, em condições deficientes e só
será sábia e sadia política ampará-los por
todos os meios. A nossa preocupação
deve estar antes voltada para a formação
de jovens pesquisadores, para o aprovei-
tamento dos nossos valores humanos.
Sem estes de nada adiantarão instalações
luxuosas ou prédios bonitos, porque per-
manecerão mudos e envelhecerão antes
do tempo. Humanismo científico e técni-
ca científica, como qualquer atividade
intelectual, dependem antes de tudo de
homens de ciência.

Estou consciente das responsabili-
dades que me cabem ao assumir hoje,
em caráter permanente, as funções de
professor de Física Teórica nesta Casa.
Desde que as assumi interinamente, há
três anos, tenho dedicado o melhor
dos meus esforços aos trabalhos de
pesquisa e de ensino do Departamento
de Física desta Faculdade. É uma das
nossas maiores preocupações, no De-
partamento, dar uma formação cientí-
fica fundamental aos nossos estudan-
tes, tão completa quanto possível. Sen-
timos, entretanto, uma necessidade im-
periosa da colaboração de jovens assis-
tentes, de pesquisadores e técnicos pa-
ra completarem os quadros do nosso
Departamento e, em particular, da mi-
nha cadeira. Fazemos, a este respeito,
um apelo às autoridades universitárias,
ao Magnífico Reitor, para que o pro-
blema do aproveitamento dos nossos

valores novos na própria Universidade
seja resolvido com a prioridade que
lhe cabe. Não sou eu, não somos nós
pessoalmente que pedimos. É a nossa
produção científica, a nossa vontade
firme e resolução de elevar o nome
científico desta instituição.

É neste sentido que continuarei, co-
mo antes, trabalhando. Para esta tarefa,
tenho o apoio moral, o conforto e a
inspiração dos meus mestres do Recife:
Luiz Freire, Newton Maia e Oswaldo
Gonçalves de Lima; dos meus mestres
e atuais colegas desta Casa; do meu
predecessor nesta cátedra, Luigi Sobre-
ro; dos meus colegas de São Paulo; da
formação científica e de amor ao traba-
lho ininterrupto que recebi na Univer-
sidade de Princeton: do meu sábio
mestre, Wolfgang Pauli. Para esta tare-
fa, tenho, sobretudo, apoio e a aprova-
ção dos meus jovens colaboradores, os
meus alunos.

Não hesitarei nem contemporizarei
no trabalho pela Física e pela ciência
no Brasil.

Estou certo de que somos capazes,
nesta Universidade, de analisar de fren-
te os seus problemas, de resolvê-los e
de elevar o seu nome. Não encontrare-
mos, certamente, caminhos fáceis nesta
direção. Nem estaremos em busca de
recompensas pessoais. O poeta Rainer
Maria Rilke já nos avisou: “quase tudo o
que é sério é difícil e tudo é sério”.
“Um trabalho de arte é bom se ele nas-
ce de uma necessidade interior”.

E a necessidade é melhor se com ela
estamos servindo ao nosso país. RRA
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Entrev is ta

Antonio Ibañez Ruiz
por Marcos Cripa

REITOR PRECISA TER REPRESENTATIVIDADE

Espanhol de Madri, aos 17 anos de idade Antonio Ibañez Ruiz imigrou para o Brasil para se juntar aos
pais que já moravam no interior de São Paulo. Da loja de confecção do pai em São Carlos guarda

lembranças de balconista e empacotador. Esta foi sua única experiência profissional antes de se formar
engenheiro mecânico pela USP, em 1966. De lá para cá, Ibañez se dedicou à educação e ao movimento
docente. Ex-diretor do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) e
da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (Adunb), foi o primeiro reitor eleito através de

voto paritário na Universidade de Brasília (UnB), em 1989. Atualmente, Ibañez é Secretário de
Educação do Distrito Federal (gestão Cristóvam Buarque/PT) e, nesta entrevista, fala do processo de

eleição de reitores no Brasil. Ele defende um processo mais democrático, mas não apresenta uma receita
pronta para resolver a questão. Afirma, no entanto, que o reitor conduzido ao cargo por um reduzido

conselho enfrenta maiores dificuldades que outro, eleito com a participação da comunidade.
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Adusp - Faça uma análise do
processo de eleição de reitor no
Brasil.

Ibañez – Acho que nunca po-
demos ser imediatistas. Quando
analisamos a democratização das
universidades em nível nacional,
sejam elas federais, particulares
ou estaduais, temos de analisá-las
como um processo. Logo quando
saímos da ditadura militar, acre-
dito que havia uma vontade mui-
to grande de participação na es-
colha dos dirigentes; as reivindi-
cações eram muito claras, muito
bem definidas, e muitas universi-
dades... digamos, “pegaram”, va-
mos dizer assim, no sentido de
que foram implementadas essas
reivindicações. Mas eu não digo
que aquele primeiro momento te-
nha sido o melhor, digamos que
tenha sido o mais democrático.
Acho que estamos ainda num
processo. E como todo processo,
há avanços e retrocessos. No caso
da Universidade de Brasília, nós
tivemos uma... duas... três elei-
ções paritárias. Era isso que a co-
munidade queria? Era isso, não
tenha dúvida, pelo menos não ha-
via demonstrações de que não se
queria. Havia demonstrações, tal-
vez, da existência de alguma limi-
tação. Isso ficou muito claro na
última eleição que foi paritária.
Houve reclamação de que os can-
didatos deveriam ser professores.
Isso foi percebido, porém, depois
que o processo já estava em anda-
mento. Tivemos, agora, uma mu-
dança em função da lei federal.
Houve uma mudança segundo a
qual o peso dos professores é
muito maior do que o peso de

funcionários e estudantes. Não
gostaria de ser pretensioso, de di-
zer que o melhor caso, ou a forma
ideal, seria 1/3, 1/3 e 1/3. Isso se
experimentou em algumas univer-
sidades, mas eu acho que qual-
quer mudança, desde que ela ve-
nha dentro de uma avaliação para
se saber de que forma a universi-
dade responde, e qual é a avalia-
ção não só da comunidade mas da
sociedade em relação ao proces-
so, é válida. Sempre fui favorável
à eleição paritária.

Adusp - A Lei nº 9.192/95 esta-
belece peso de 70% para os docen-
tes e 30% para alunos e funcioná-
rios. Portanto, do ponto de vista le-
gal, não se prevê a questão da pa-
ridade. Quando a paridade ocorre,
acaba sendo de maneira informal.

Ibañez – Concordo plenamen-
te. Na realidade, tanto agora
quanto antes, e mesmo antes da
democratização, o que prevale-
ciam eram as deliberações da co-
munidade, que fazia uma consulta
e, a partir daí, o colégio eleitoral
especial fazia cumprir a lei. Fazia-
se a consulta à comunidade e o co-
légio eleitoral homologava a von-
tade da comunidade.

Adusp - O modelo ideal não é
transformar essa informalidade
em lei?

Ibañez – Sim, não tenha dúvi-
da, mas o importante é que a co-
munidade realmente chegue à
conclusão quanto à forma ideal
de fazer a eleição, certo? Por que
o professor tem de ter mais peso?
Por exemplo, eu ouvi muito que
os funcionários eram corporativos

e que fechavam em torno de um
nome... estou falando de modo
genérico... então eles fechavam
num nome e, claro, fechar num
nome quando se tem um peso de
1/3 acaba influenciando muito.
Hoje, depois de alguns resultados
de eleições em que não houve pa-
ridade, percebe-se que o voto do
professor também não é assim tão
puro, digamos, tão acadêmico,
tão idealista, que busca a perfei-
ção da universidade. E, às vezes,
muitos professores votam naquele
candidato que oferece as melho-
res condições, que vai resolver os
problemas do ponto de vista pes-
soal do professor. Vai dar casa,
vai dar xérox para todo mundo,
enfim, que diz que vai aumentar
os salários, quando a gente sabe
que aumento salarial não é sim-
plesmente resultado de decisão
ou vontade do reitor. Questiono,
agora, se realmente o voto do
funcionário é muito corporativo,
ou se também o voto do profes-
sor, às vezes, é muito pessoal,
muito individualista, muito inte-
resseiro. São questões que têm de
ser colocadas no papel e têm de
ser discutidas. Se já levamos três
gerações de reitores que foram
eleitos, penso que, pelo andar da
carruagem, vamos levar ainda ou-
tras três para chegar a um ponto
que possa ser o ideal, pelo menos
o mais discutido.

Adusp - As consultas infor-
mais, na verdade, acabam burlan-
do a lei. O que fazer para acabar
com essa conduta?

Ibañez – Tem de ter uma lei
que realmente reflita os anseios da



comunidade. Aí, sim, aí certamen-
te a lei não será burlada. Mas tem
que se trabalhar para que haja en-
tre as comunidades, o poder exe-
cutivo e o poder legislativo, um
acordo para que a lei seja imple-
mentada, seja respeitada, seja
aquela que a comunidade deseja.

Adusp -Se você tivesse condi-
ções de apresentar um projeto à
Câmara ou uma proposta ao Mi-
nistério da Educação, quais se-
riam suas sugestões?

Ibañez – Não tenho esse mo-
delo na cabeça, mas uma coisa eu
lhe falo: me senti muito satisfeito
de participar de uma eleição pari-
tária, porém, frustrado quando,
depois da eleição, depois de con-
sultar as forças para fazer uma
composição, para montar a equi-
pe, a minha equipe se sentiu to-
talmente isolada. Ou seja, todo
mundo age como se fosse uma
pessoa individual, sem continuar
pensando que aquela eleição se
deveu, digamos, à predominância
de uma força política, que não é
político-partidária, mas é uma
força política que defendeu um
programa. Ou fazendo críticas, ou
apoiando, mas devem estar pre-
sentes permanentemente. A frus-
tração é muito grande quando vo-
cê se sente sozinho. Você tem um
programa, que quer implementar,
mas não tem nem apoio nem crí-
tica. É como se estivesse no lim-
bo. Do ponto de vista político, vo-
cê se sente flutuando. Por isso, in-
sisto que as eleições não resolvem
a situação do trabalho político da
universidade, nem o trabalho po-
lítico-social da universidade.

Adusp - Esse isolamento a que
você se refere quando reitor da
UnB se deu porque a eleição foi
paritária, portanto democrática,
ou porque outras forças atuaram
durante o processo?

Ibañez – Se deu porque as pes-
soas, depois da eleição, não se
sentem mais responsáveis. Acham
que a partir de um determinado
momento cabe a quem foi eleito
tocar o trabalho. E não é bem as-
sim, as pessoas devem participar.
Quando fui reitor, procurava de
todos os meios fazer com que a
universidade estivesse presente e
saísse na mídia pelos projetos que
fazia, pelos trabalhos que desen-
volvia. Quando você trabalha para
que a universidade apareça, não
está trabalhando para que o reitor
apareça; está trabalhando real-
mente para que apareça a univer-
sidade. Você acaba valorizando os
que fazem a universidade, que são
os departamentos, as faculdades
etc. Mas, agora que a gente vê de
fora, percebe que, por mais esfor-
ço que se faça, a presença da uni-
versidade é tão pequena na socie-
dade. A universidade tem uma
importância muito grande dentro
do mundo acadêmico, mas senti-
mos falta de uma inserção na so-
ciedade como um todo.

Adusp - Isso não se dá, em
parte, devido à falta de um mode-
lo de universidade que tenha esse
objetivo? A universidade não é fe-
chada no seu próprio umbigo, no
seu próprio interior?

Ibañez – Acho que não é só
modelo. Você pode ter o modelo
ideal, mas se não tiver essa força

interna de participação, de vonta-
de de levar o modelo em frente,
continuará distante da sociedade.
E mais, os próprios governos tam-
bém têm de ter esse entendimento.
Pode-se pensar no modelo ideal da
universidade, mas se não tiver tudo
isso aí, a universidade vai conti-
nuar fechada dentro de seus mu-
ros. Por muita força que se faça,
meia dúzia de professores que vão
para fora, que fazem um trabalho
com a comunidade, trabalho de ex-
tensão... isso acaba ficando sim-
plesmente como um trabalho indi-
vidual. É tão pouco, é uma gota
d’água.. Isso é extremamente valio-
so, não estou criticando, ao contrá-
rio, acho que tem de ser valoriza-
do, mas falta muito ainda para que
se reconheça o trabalho da univer-
sidade. Acho que tem de haver
uma conjunção de forças muito
maior do que isso daí.

Adusp - Essa conjunção de
forças passa por amplos espaços
democráticos dentro da universi-
dade?

Ibañez – Claro. Tudo passa por
espaços democráticos. Dentro da
universidade, dentro da sociedade,
os poderes também têm de enten-
der isso daí. Enfim, passa, eu diria,
por uma mudança de tudo, desde o
ponto de vista ético até o ponto de
vista político e partidário.

Adusp - Como mudar se não há
debates democráticos e o governo
federal conduz as mudanças con-
forme seus próprios interesses?

Ibañez – O que falta são políti-
cas públicas articuladas e que te-
nham prioridades. Eu só vou lhe
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dar um exemplo: o Brasil precisa
de professores de 2º grau de
áreas específicas, como física,
química, matemática, biologia e
algumas línguas — idiomas. Ago-
ra, todo mundo sabe disso, os Es-
tados sabem, as universidades sa-
bem, o governo federal sabe, mas
não se faz nada que realmente le-
ve a alguma ação emergencial,
que leve a que isso seja diminuí-
do ou eliminado com o tempo.
Nós precisaríamos de uns 500 mil
professores no Brasil inteiro. Mas
qual é a política que incentiva
que isso aconteça? Nenhuma. É
claro, os baixos salários são uma
realidade, mas não é só. A gente
está percebendo como, às vezes,
um projeto político-pedagógico
também acaba motivando muito
o professor. Ou seja, o salário é
importante, mas ele, professor,
também tem de sair do marasmo,
tem de enxergar que ele também
é valorizado do ponto de vista
profissional. Eu citei esse exem-
plo porque para mim é muito típi-
co. Ou seja, se o Ministério da
Educação quisesse enfrentar esse
problema da falta de professores,
ele tinha de trabalhar alguns pro-
gramas em conjunto com as uni-
versidades que incentivassem os
alunos a cursar as licenciaturas.

Adusp - Quando você fala em
“universidades” acaba generali-
zando e se esquecendo delas en-
quanto instituições. Na realidade,
elas são constituídas de reitores,
pró-reitores e Conselhos Univer-
sitários. É dentro dessa realidade
que estamos discutindo. Tudo isso
passa pela estrutura de poder

dentro da universidade.
Ibañez – Tem toda razão... e

vou lhe dar mais um exemplo: eu
me elegi com uma das bandeiras
que era defesa dos cursos de gra-
duação e eu batalhei isso dentro da
universidade, vencendo inclusive
um preconceito muito grande por-
que eu fui acusado, desde a minha
eleição até a posse, de que ia aca-
bar com os cursos de pós-gradua-
ção. Isso tudo pelo simples fato de
eu dizer que iria dar prioridade aos
cursos de graduação, o que real-
mente acabou acontecendo. Cria-
mos sete cursos de graduação e
ainda no noturno, coisa que na
Universidade de Brasília era tam-
bém um certo tabu. Cursos de gra-
duação de física, química, matemá-
tica, pedagogia, artes plásticas, en-

fim, os cursos que realmente se sa-
bia que precisava aqui no Distrito
Federal. Agora, você tem razão
quando diz que isso tudo passa pe-
la eleição democrática, não tenha
dúvida. Há, ainda, que se valorizar
as eleições para os órgãos colegia-
dos. Enfim, todo o espaço demo-
crático tem de ser valorizado.

Adusp - A quem compete de-
sencadear o processo de debate
sobre a democratização da uni-
versidade, notadamente na ques-
tão da eleição dos reitores?

Ibañez – Acho que a responsa-
bilidade é de todos e não só do
poder executivo. Acho, ainda, que
cabe ao poder legislativo uma par-
ticipação maior nesse debate.
Agora, penso que perdemos uma
grande oportunidade logo após
sairmos da ditadura. Muitos acre-
ditaram que só o fato de existirem
eleições resolveria o problema. Os
dirigentes, e aí eu me incluo, não
foram capazes de passar a imagem
de que a eleição por si só não iria
resolver todos os problemas. É
muito mais do que isso daí; a elei-
ção faz parte do processo.

Adusp - Você acredita que os go-
vernos federal e estaduais demons-
tram interesse em debater a ques-
tão da democratização da eleição
de reitores, e mais a democratiza-
ção no interior das universidades?

Ibañez – Não, não há grandes
interesses do poder executivo em
que haja essa discussão e aconte-
çam as eleições. A impressão que
dá é que isso não é prioridade.
Nós tivemos uma oportunidade
de continuar mantendo esse pro-
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cesso na mão, mas a comunidade,
por falta de participação, acabou
deixando um espaço vazio, e em
política você não tem espaço va-
zio. Então, esse espaço acabou
sendo ocupado pelos dirigentes e
pelos próprios dirigentes do po-
der executivo no nível federal,
que acabaram impondo os seus
pensamentos e propostas. Acho
que todos nós temos uma certa
culpa por não termos avançado
como no início. Acho que cabe
agora uma retomada. Isso é ex-
tremamente importante, mas está
faltando que alguém enxergue o
país daqui a 30 ou 50 anos. Quem
é que pode pensar o país daqui a
30, 50 anos? É o poder executivo
federal que tem quatro anos e
agora passa a ter a possibilidade
de mais para poder implementar
essas políticas? Os partidos políti-
cos estão pensando nesta ques-
tão? Talvez alguns estejam, mas
acredito que as universidades po-
deriam exercer um papel extre-
mamente importante nesta ques-
tão. É extremamente importante
que seja repensado o papel da
universidade. E mais, que país
que se quer?

Adusp - O que facilita para um
reitor ser eleito de forma demo-
crática? Muda a forma de se rela-
cionar com a comunidade?

Ibañez – O fato de ter sido elei-
to dá respaldo e uma segurança
muito grande. O interlocutor do
reitor sabe que ele foi eleito por
ter algum valor e mesmo que essa
pessoa não enxergue diretamente
esse valor, ela sabe que ele tem al-
gum valor porque foi eleito.

Adusp - Isso muda a relação
com os interlocutores?

Ibañez – Sim, você passa a ter
uma segurança do ponto de vista
de que, querendo ou não, você
está representando uma comuni-
dade. Isso é extremamente impor-
tante. O que não significa que vo-
cê, às vezes, não venha a ter posi-
ções até contrárias a essa comuni-
dade em função de que você pos-
sa até enxergar um papel maior
da universidade dentro da socie-
dade ou da comunidade local. De
qualquer forma, ser representan-
te da comunidade é extremamen-
te importante.

Adusp - O reitor que é levado
ao cargo por um reduzido conse-
lho enfrenta mais dificuldades?

Ibañez – Acho que ele tem mui-
ta dificuldade e vai se sentir, mes-
mo que não declare, restrito na
função porque não sabe o que é
que pensam a seu respeito os di-
versos setores, ou a comunidade
como um todo. O reitor pode ser
escolhido por um determinado

grupo. Mas o que é que significa
esse grupo, qual é a representativi-
dade desse grupo dentro da comu-
nidade como um todo? 

Adusp - A Andes defende que a
autonomia das universidades seja
plena. Ou seja, que todas as ques-
tões devam nascer e morrer no
âmbito da própria universidade.
Portanto, a eleição de reitor nas
federais não precisaria ser refe-
rendada pelo MEC e, no caso das
estaduais, não deveria ser enca-
minhada aos governadores para
aprovação e indicação. Quando
você participou da direção da An-
des você comungava deste mesmo
pensamento. Gostaria de saber se
você mudou de opinião.

Ibañez – Mudei um pouco em
relação a isso. Quando se participa
de um processo onde o reitor, ape-
sar da eleição, é indicado pelo
Presidente da República, não sig-
nifica que isso vá interferir na au-
tonomia da própria universidade.
Eu, por exemplo, enquanto reitor
da UnB, entrei com um mandado
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de segurança contra o Ministro da
Educação. O fato de eu ter sido
indicado não impediu que eu ti-
vesse posições contrárias ao Mi-
nistro. E fui até as últimas conse-
qüências; felizmente eu recebi,
agora, do Supremo (STF) a deci-
são de que eu estava certo. Ou se-
ja, autonomia tem de ser pratica-
da. Especificamente na questão
que você pergunta: se essa autono-
mia seria até para eleger o reitor e
se encerrar o processo no interior
da universidade, eu diria que não.
Defendo que haja nomeação por-
que acho que o Estado tem de es-
tar presente dentro da universida-
de e essa presença se dá através
do reitor que é indicado. Agora, a
indicação não significa que a pes-
soa tenha de ser submissa, tenha
de levar as políticas do governo.

Adusp - A verdade é que com
essa prática o governo tem o po-
der de pressão, o controle efetivo
da universidade.

Ibañez – Existe um certo poder
de controle, um poder de pressão,
não tenha dúvida. Então passa por
se montar esse constrangimento
para que os dirigentes acabem co-
mungando, digamos assim, com es-
sa política. Mas eu acho que isso
não é fundamental. O fato de a
pessoa dizer que o processo se en-
cerra dentro da universidade tor-
nam ainda muito mais altos os mu-
ros da universidade. Quando o rei-
tor sente as dificuldades de levar
em frente as suas idéias, o seu pro-
jeto, é porque existem políticas
que estão acima dele. Existe um
Congresso, em que ele tem de ba-
talhar para receber as verbas; ele

tem de lutar também contra o exe-
cutivo, contra o executivo no senti-
do de fazer que ele reconheça o
valor da sua universidade para ele
ter mais verbas, para que ela seja
reconhecida. No caso de ele ser
completamente autônomo, ficaria
praticamente responsável, do meu
ponto de vista, por aquela comuni-
dade, por aquela universidade.
Acho que é importante essa liga-
ção. Acho que o Estado tem de es-
tar presente e essa presença se faz
através da nomeação, mas não do
constrangimento, da pressão.

Adusp – Mas o Estado não de-
veria estar presente incentivando
a pesquisa e definindo um projeto
que interessasse a toda a Nação,
em vez de se preocupar com o
controle do reitor?

Ibañez – Acho que alguém tem
de cobrar também. Não se pode
simplesmente deixar que a autono-
mia reivindique recursos e deixe
esses recursos, por exemplo, para
montar cursos de pós-graduação,
que são fantásticos, mas pode vir a
se esquecer das licenciaturas, sa-
bendo que o Brasil precisa de uma
infinidade de professores. Quem é
que cobra isso daí? Não que hoje o
Executivo esteja cumprindo... mas
alguém tem de estar presente para
fazer essas cobranças. Se a socie-
dade não está presente, alguém
tem de estar. Se um dia a socieda-
de estiver presente para fazer essas
cobranças, aí pode ser que mude,
mas nesse momento eu mantenho
essa minha posição.

Adusp - Qual a sua avaliação
sobre o processo de eleição de

reitor na Universidade de São
Paulo, que envolve, no máximo,
1.300 pessoas?

Ibañez – Aqui valem as minhas
observações gerais. Ou seja, acho
que a eleição ampla, que é a elei-
ção direta, é a melhor forma de o
reitor se sentir realmente repre-
sentante da comunidade. Isso para
mim é fundamental. Parto do prin-
cípio de que tem de haver eleição
direta. A forma como se dá a ope-
racionalização dessa eleição direta
é que eu posso discutir. Mas tem
de ter eleição direta.

Adusp – A USP poderia ser di-
ferente, ter um outro projeto aca-
dêmico, se optasse pela eleição di-
reta do reitor? 

Ibañez – Eu conheci os três últi-
mos reitores da USP e acho que
são pessoas com uma vontade mui-
to grande de que a USP tenha um
crescimento ainda maior e que te-
nha uma presença maior ainda na
vida nacional, na vida do Estado de
São Paulo. Então, não estamos
questionando as pessoas, mas eu
acho que a importância da eleição
direta é justamente para dar essa
representatividade. Volto a dizer e
é importante frisar, só a eleição di-
reta não resolve os problemas. Eu
acho que tem de haver uma prepa-
ração da comunidade para que
realmente a eleição direta seja uma
parte do processo; que a comuni-
dade sinta a necessidade e sinta a
importância de participar da vida,
do dia-a-dia da universidade. Se-
não o que vamos ter vai ser um rei-
tor eleito ou um reitor nomeado,
em que o que diferencia um do ou-
tro é o processo pelo qual foi indi-



cado, mas no dia-a-dia isso vai ser
igual. Então, acho importante um
processo de democratização que
não fique restrito às eleições para
reitor ou vice-reitor, e seja também
uma discussão ampla sobre a parti-
cipação dos nossos colegiados. Sa-
ber como a universidade se insere e
se relaciona com a comunidade.

Adusp – Nós já chegamos a ter
uma universidade que fosse próxi-
ma da população, com inserção
na sociedade?

Ibañez – A universidade como
um todo acho que não; talvez te-
nha havido algumas exceções,
com determinados trabalhos e
projetos, mas isso é muito locali-
zado e muito restrito. Agora, essa
desmobilização não é fruto só dos
regimes de exceção que tivemos.
O regime de hoje, a ditadura so-
cioeconômica do mercado, tam-
bém está levando todos os movi-
mentos sociais ao desmantela-
mento ou, pelo menos, a um en-
fraquecimento muito grande.

Adusp – O governo age desta
forma deliberadamente?

Ibañez – Certamente. Não te-
nho dúvidas de que esse projeto é
para que isso aconteça e para
atender o mercado. Nesse sentido,
creio que os sindicatos têm um pa-
pel extremamente significativo no
resgate de importantes questões,
desde que não fiquem simples-
mente aliados às questões estrita-
mente fechadas, como por exem-
plo as entidades sindicais da uni-
versidade lutando só pela universi-
dade. Acho que têm de estar mui-
to mais abertos à importância da

universidade dentro da vida social
e o que é que ela pode significar;
qual o potencial que ela tem den-
tro da vida social, etc.

Adusp – Como tem sido a sua
relação com o Sindicato dos Pro-
fessores do Distrito Federal?

Ibañez – O relacionamento tem
sido cordial e respeitoso, mas é
claro que existem problemas sé-
rios. O sindicato reivindica salá-
rios que o governo Democrático
Popular (Cristóvam Buarque/PT)
deu no primeiro ano de gestão,
talvez sem ter podido dar, e em
conseqüência disso está sofrendo
muito. Por outro lado, nos senti-
mos afogados pelo governo fede-
ral, uma vez que é ele quem repas-
sa as verbas que são definidas em
uma negociação um tanto desfavo-
rável, porque o governo federal
tem ferramentas para pressionar.

Adusp – Possivelmente as mes-
mas ferramentas que ele usa para
pressionar as universidades que
controla.

Ibañez – Não sei!

Adusp - Os diretores de esco-
las do DF são eleitos de forma de-
mocrática?

Ibañez - Já no primeiro ano de
governo encaminhamos um proje-
to de lei à Câmara Distrital para
aprovar a eleição dos diretores. Foi
um fato muito importante. O mais
significativo foi a forma como foi
montado esse projeto de lei. Hou-
ve discussão com as entidades es-
tudantis, com os professores, com
os servidores e ainda com pais. E
depois, finalmente, na Câmara

Distrital, também houve negocia-
ção com o poder legislativo. Então,
acho que foi um projeto montado
conjuntamente com a sociedade,
de tal forma que, uma vez negocia-
do, não houve qualquer problema
na aprovação. Foi um bom apren-
dizado de como se deve trabalhar
do ponto de vista democrático.

Adusp – Esta relação democrá-
tica facilita ou dificulta o trabalho
do dirigente?

Ibañez – Eu diria que, para nós
dirigentes, é mais difícil trabalhar
com as pessoas que foram eleitas,
porque elas têm o respaldo da co-
munidade. Nesse sentido, portan-
to, é mais difícil, mas temos de
aprender a trabalhar com isso daí.
De certa forma, o dirigente tem
um projeto político-pedagógico e
quer que esse projeto seja levado à
frente. Ocorre que ele tem de res-
peitar as eleições, a posição dos di-
retores, a conviver com as contra-
dições que surgem.

Adusp– Acredito que essa sua
resposta explica, em parte, o por-
quê de os governos federal e esta-
duais não abrirem espaços para
que haja eleição direta.

Ibañez – É mais difícil, não te-
nha dúvida, e o dirigente não con-
segue impor a sua vontade. É um
processo de diálogo, um processo
de convencimento, um processo
de consulta.

Adusp - Mas, enquanto cons-
trução da cidadania é muito
mais justo.

Ibañez – Acho que é mais con-
solidado. RRA
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PROJETOS E FINANCIAMENTO DA UNIVERSIDADE

A primeira atividade pública da Adusp com o propósito

de ampliar e democratizar a discussão sobre a sucessão

do reitor da USP foi a realização de dois debates, dias

12 e 19 de junho, baseados nos temas “Projetos para a

Universidade” e “Financiamento da Universidade”.

Naquela ocasião as candidaturas dos reitoráveis ainda

não estavam colocadas e a entidade convidou nove

personalidades que poderiam contribuir com suas

análises para o enriquecimento dos temas. Participaram

dos debates Gil da Costa Marques, Erney F. Plessmann

de Camargo, Jacques Marcovitch, Otaviano Helene,

Hélio Nogueira da Cruz, Célio Taniguchi, Isaias Raw,

Juarez Rizzieri e Francisco Miraglia. Convidados a

escrever para a RReevviissttaa Adusp,  cinco deles

encaminharam seus textos até o fechamento da edição.
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T
entarei recompor de memória os aspec-
tos principais de minha exposição no
debate promovido pela Adusp sobre o
Projeto Universidade. Começo por rei-
terar que a exposição visava a levantar
alguns problemas de gestão universitá-

ria, sem nenhuma particularização quanto à presente
gestão ou qualquer outra passada, além de não cogi-
tar qualquer inserção na sucessão reitoral.

Um “Projeto para a Universidade” talvez não fos-
se exatamente o que devêssemos discutir naquela
oportunidade. A rigor, o “projeto” da USP, formula-
do há mais de meio século, resultou das expectativas

da elite fundiária paulista com relação à formação de
pessoal em áreas de interesse para a sociedade.

Aparentemente, o projeto foi bem sucedido à época.
A sociedade e a universidade mudaram muito

desde então. O relacionamento entre as duas pode
ter se tornado muito mais complexo, mas ainda per-
manece entre elas um compromisso que compreende
expectativas e obrigações de ambas as partes. Da
parte da universidade, as obrigações compreendem a
produção de conhecimento (pesquisa) e o repasse
desse conhecimento sob as formas de ensino (forma-
ção de pessoal) e extensão. Este é, em essência, o
“Projeto Universidade” e, mais do que discuti-lo, ca-
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be examinar se a USP vem cumprindo adequada-
mente sua parte neste compromisso. Infelizmente, na
minha opinião, não.

Não, sob vários aspectos. Ao lado dos aspectos
clássicos e mais acadêmicos de ensino, pesquisa e ex-
tensão, a sociedade também espera uma inequívoca
participação da universidade na problemática social
em geral. Espera ouvir a opinião de seus próceres
sobre cada pequeno tema da política e do cotidiano
social. Pois bem, a USP tem estado notoriamente
ausente do cenário sócio-político nacional. Nos últi-
mos anos o espaço ocupado pela USP nos jornais
caiu consideravelmente.
Enclausuramo-nos. Te-
mos nos ocupado exces-
sivamente de questiún-
culas regimentais. Volta-
mo-nos para os regi-
mentos, olhamos para o
umbigo. Tornamo-nos
uma universidade umbi-
lical. Sejam testemunhas
as reuniões do Conselho
Universitário, consumi-
das em trivialidades re-
gimentais, raramente se
atrevendo a debater te-
mas de significado social
ou mesmo universitário
mais elevado. (Sequer
re-discutimos o estatuto, conforme recomendava o
próprio estatuto).

Esse hermetismo regimentalista, “umbilicalista”,
esse descolamento da sociedade, além de contrário
ao próprio etos universitário, pode ter conseqüên-
cias funestas. A universidade pode perder a socieda-
de como parceira e ganhá-la como adversária, justa-
mente em um momento em que a universidade pú-
blica está ameaçada pela curta visão monetarista do
neoliberalismo caboclo. Como pública que é, a uni-
versidade deveria participar ativamente das coisas
públicas. Mas, em vez disso, esgota-se em exercícios
de gestão e burocracia. Isola-se. O fechamento dos
portões da USP é apenas um dos sintomas da pouca
preocupação da USP com seu caráter público, de

sua parca percepção da sociedade como parceira.
Outro sintoma é o desinteresse das administrações
universitárias em implementar, já há mais de 8 anos,
o dispositivo estatutário de criação de um Conselho
Consultivo, de membros da comunidade, junto à
universidade.

Esse isolacionismo, de origem central, é alastran-
te. Cada docente passa a se comprometer mais e
mais com seus problemas e a ignorar a universidade.
Não censuro o docente preocupado com sua ciência
ou sua arte. Isto é parte essencial da vida universitá-
ria e pode ter até o mérito de aumentar a sua produ-

ção quantitativa. O que
censuro é uma universi-
dade sem competência
para emular suas melho-
res cabeças no atendi-
mento de seu compro-
misso social e que, pelo
contrário, promove sua
alienação e as deixa su-
cumbir aos prazeres da
“umbilicalização”.

Não adianta o con-
tra-argumento de que a
universidade não é res-
ponsável pelas ativida-
des públicas de seus do-
centes e que estes são
autônomos e podem

participar do debate social como e quando quise-
rem. É verdade. De fato a universidade não tutora
ou dirige seus docentes. Mas, sem dúvida nenhuma,
a universidade cria “climas”. E o clima do momento
é o do isolacionismo, da indiferença, do hedonismo.

Esse “descompromisso com o compromisso” social
se faz sentir em inúmeros outros aspectos da vida uni-
versitária, como no ensino de graduação, por exem-
plo. As profissões mudaram muito nos últimos 50
anos. A sociedade gerou novas profissões e passou a
precisar de cursos com perfis ajustados às novas de-
mandas ao lado da modernização das profissões tradi-
cionais. Infelizmente a USP não respondeu adequa-
damente a esse desafio. Nos últimos 12 anos apenas
um curso conceitualmente novo foi criado. No catálo-
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go de qualquer universidade privada podem ser en-
contrados inúmeros cursos não-tradicionais, absoluta-
mente moldados às necessidades correntes do merca-
do profissional. As novas diretrizes e bases dão hoje
ampla liberdade para a criação de cursos e currículos
novos e ainda não nos aproveitamos deste fato. Há 50
anos a USP era a inovação. Hoje corremos o risco de
nos tornarmos uma instituição conservadora. Talvez,
pior, arcaica. Isto porque também não temos renova-
do o conteúdo de nossos cursos tradicionais. O currí-
culo programático de alguns tem 20-30 anos de idade.
Poucas unidades têm se preocupado em remodelar
radicalmente seus currículos e estas merecem elogios.
Mas, em geral, as unidades apenas fazem adições de
disciplinas novas enquanto disciplinas obsoletas ou o
obsoleto nas disciplinas nem sempre é removido, em
geral pela resistência de feudos departamentais. Em
conseqüência, muitos cursos parecem árvores de Na-
tal, com penduricalhos desconexos. A carga horária,
claro, aumenta correspondentemente e quem paga é
o aluno, que fica sufocado sob enorme volume de co-
nhecimento absolutamente inútil e aborrecido. Não
estranha, portanto, o desinteresse discente de que os
docentes se queixam.

Nota-se também considerável timidez de algumas
unidades na criação de cursos de atualização ou de ex-
tensão profissional, sub-utilizando o potencial da USP
de transmissão de conhecimento. Nada impede, no es-
tatuto, que departamentos e unidades ministrem cur-
sos especiais em áreas de sua competência, inclusive
pagos, se destinados a profissionais. Se não são proibi-
dos por que não são ministrados? Porque, neste aspec-
to como em muitos outros, prevalecem a inércia e a in-
diferença. De novo, sente-se a ausência de um “clima”,
uma atmosfera universitária de inovação, renovação e
responsabilidade diante de seu compromisso social.

A pesquisa, embora ainda seja o segmento do com-
promisso social em que a USP é mais eficiente, pode
ser ameaçada por nosso isolacionismo em um momento
em que, em nível mundial, a difusão do conhecimento
e o intercâmbio científico crescem exponencialmente.

Acredito que o clima geral de apatia e indiferença
isolacionista resulte, em parte, da excessiva burocra-
cia (geradora de irritação e desalento) e do excessivo
centralismo administrativo (paralisante e enfado-

nho). Há algum tempo foi moda falar-se em descen-
tralização na USP, mas acho que muito pouco foi fei-
to nessa direção. As Unidades continuam caudatárias
da burocracia central, sem comando de seus orça-
mentos e de seus destinos. Embora disponham de um
orçamento simbolicamente alocado, as unidades não
podem, por exemplo, utilizar recursos decorrentes de
vacâncias de docentes ou de funcionários para fins de
custeio ou inversamente, ou de remanejamento de
regimes de trabalho ou cargos. Neste aspecto elas de-
pendem excessivamente da administração central, o
que lhes tolhe a iniciativa e o planejamento. Não po-
dem elaborar estratégias de desenvolvimento, de re-
formulação de seu quadro de pessoal ou de ativida-
des que exijam transposições de itens orçamentários
porque não têm autonomia. A autonomia universitá-
ria esgotou-se no relacionamento da administração
com o governo. Em nenhum momento a autonomia
ganhou dimensão acadêmica, com a transferência de
responsabilidades e direitos às unidades. As unidades
somente poderão ser cobradas em suas responsabili-
dades, só poderão ser avaliadas, se tiverem autono-
mia de planejamento e gestão.

Esta tema vincula-se diretamente à decantada ava-
liação da universidade, implantada há alguns anos e
que, na minha opinião, foi mal formulada e mal diri-
gida desde o princípio e contra a qual me manifestei
ainda como pró-reitor.

Em primeiro lugar, a avaliação docente deve ser
de responsabilidade de sua unidade. A existência de
um órgão central zelador da produção docente pres-
supõe incapacidade da unidade em fazê-lo e pretende
conhecer seus docentes melhor que ela própria. To-
dos sabemos que a universidade é plural e heterogê-
nea e assim deve ser. Não faz o menor sentido querer
avaliar todos seus segmentos pelo mesmo prisma.
Corre-se o risco (mais que evidente) de, no processo
de avaliação, prevalecerem os valores de uma deter-
minada área do conhecimento em detrimento dos va-
lores das demais áreas. Esse “preconceito” operacio-
nal inerente à avaliação tem sido causa de atrito e
hostilidade entre docentes e instâncias da universida-
de e é absolutamente inútil e dispensável.

Em segundo lugar a avaliação, seja de departamen-
tos e mais ainda de docentes, não pode ter como con-
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seqüência principal a execração pública do avaliado,
como aconteceu no passado. Avaliações devem ter ob-
jetivos bem definidos e, na minha opinião, devem ter
objetivos construtivos, destinando-se a corrigir defei-
tos e desvios de rota. Para isto, avaliações devem ser
acompanhadas de programas de apoio financeiro para
a correção dos desvios e consecução de objetivos
maiores. Fora disto, avaliações são vazios exercícios de
retórica, exercícios inquisitoriais, cortinas de fumaça
escondendo problemas mais fundamentais e, pior que
isto, fumaça que pode causar mais dano que ajuda.

Entendo, e insisto
nisso há alguns anos,
que as unidades é
que deveriam ser
avaliadas.

A tônica dessa
minha apresentação
sobre o “Projeto
Universidade” tem
sido a necessidade de
verificarmos se a
USP está cumprindo
sua parte em seu
compromisso com a
sociedade. Entendo
que, em uma primei-
ra etapa, substituin-
do o clima de indife-
rença por um clima de responsabilidade participativa, a
universidade deva proceder a uma profunda análise de
sua atuação em cada setor do conhecimento. As poten-
cialidades da USP estão longe de ser esgotadas. É pre-
ciso apenas redescobri-las. As unidades devem se pre-
parar para a criação de cursos novos, destinados a pro-
fissões emergentes, e para a redefinição curricular de
seus cursos tradicionais. Esse processo de análise e for-
mulação de metas corresponde a uma renovação do
Projeto Universidade e dele deve participar toda a
USP, docentes, unidades e administração. A sociedade,
é óbvio, não pode ficar de fora. Seria o momento opor-
tuno para a implantação do Conselho Consultivo, não
como órgão honorífico ou político, mas com represen-
tantes autênticos da sociedade, conhecedores da com-
plexa relação universidade/sociedade.

Definidas as metas, assegurados recursos para
cumpri-las e garantida a autonomia das unidades no
manejo dos recursos, a avaliação passaria a fazer sen-
tido: as unidades seriam simplesmente avaliadas
quanto ao cumprimento dessas metas. Definidos os
critérios de avaliação, o menor dos problemas seria
quem faria a avaliação, já que as metas foram estabe-
lecidas. Reitero que esta avaliação deverá ter conse-
qüências, não de execração pública da unidade inefi-
ciente, mas de encontro de mecanismos e recursos ca-
pazes de restaurar sua eficiência. A avaliação docen-

te, agora a cargo
das unidades, tam-
bém passa a fazer
sentido e a ter um
interesse real para
a unidade.

Finalmente um
assunto da maior
importância, mas
sobre o qual, infeliz-
mente por limitação
de tempo (e agora
espaço), não posso
me alongar. Enten-
do que a questão da
aposentadoria dos
servidores da uni-
versidade precisa

ser enfrentada com absoluta prioridade. É preciso que
os receios de alguns setores docentes sejam rapida-
mente superados e que juntos lutemos por uma solu-
ção de interesse comum. Professores e funcionários
não podem mais continuar submetidos ao recorrente
regime de terror (de origem externa à universidade, é
claro) que vêm enfrentando há anos. Em várias opor-
tunidades já me manifestei sobre a necessidade de ga-
rantirmos de alguma maneira nossas aposentadorias
(criação de um fundo ou de soluções alternativas) que
nos protejam dos arbítrios de políticas econômicas so-
bre as quais não temos nenhum controle.

Erney F. Plessmann de Camargo é professor do Departa-
mento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédi-
cas e foi Pró-Reitor de Pesquisa da USP.
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A
universidade é
uma das institui-
ções mais tradicio-
nais da sociedade
brasileira e ao
mesmo tempo a

mais bem qualificada para formu-
lar linhas de mudanças e transfor-
mações em nosso país. Aí está um
conceito geral que pode inspirar os
envolvidos na sucessão reitoral. Ve-
mos, nesta legítima busca de apoio,
sem prejuízo do saudável confronto
de idéias, uma ocasião mais propí-
cia ao consenso do que ao perigoso

choque de vaidades ou ambições.
É desejável que cada programa

apresentado à comunidade seja
uma agenda positiva. A expressão
designa um conjunto de metas cla-
ras e com prazos definidos para
sua implementação. O processo
sucessório deve idealmente preser-
var a vocação construtiva das lide-
ranças, em torno de pontos bási-
cos. Aqui alinhamos alguns exem-
plos que sugerem uma possível
convergência. Constituiriam uma
espécie de pauta comum no pro-
cesso eleitoral:

- número mínimo de novos cur-
sos de graduação a serem instituí-
dos, expansão dos cursos noturnos
e avanço nas diretrizes balizadoras
para a graduação como um todo;

- criação de novos cursos de es-
pecialização, pós-graduação lato-
sensu e de extensão universitária;

- inclusão na grade curricular
de novas disciplinas para a melho-
ria da formação cultural dos alu-
nos da universidade;

- preenchimento de claros do-
centes para amparar os projetos
estratégicos das unidades;
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- elevação do número de horas
de treinamento e capacitação para
os funcionários da universidade,
em todos os níveis;

- constituição do Fundo de Pre-
vidência para os docentes e funcio-
nários da universidade;

- reflexão sobre os processos de-
cisórios para rever o papel e a com-
posição dos colegiados da USP;

- reafirmação da vocação
abrangente da universidade, se-
gundo a qual “o centro está em
toda parte”, voltando-se igual-
mente para a pesquisa, o ensino e
a extensão.

A garantia para a via-
bilidade destes pontos
será o consenso entre as
lideranças acadêmicas.
Estas devem estar aten-
tas para a estrutura polí-
tico-administrativa da
universidade, que se sus-
tenta em colegiados.
Não há espaço na USP
para a figura de um rei-
tor imperial. Daí alertar-
mos para os riscos de
eventuais plataformas
repletas de premissas (ou promes-
sas) baseadas na vontade pessoal de
um candidato supostamente ilumi-
nado. É claro que o postulante à rei-
toria deve ter idéias próprias e fun-
damentalmente inovadoras. Um di-
rigente omisso, distante ou acomo-
dado seria tão nocivo quanto um di-
rigente centralizador e autoritário.
Mas qualquer dirigente na universi-
dade precisa igualmente demons-
trar espírito empreendedor, compe-
tência e liderança para conquistar o
apoio dos colegiados para um pro-
grama plurianual de ação.

Já é hora de substituir as análi-
ses teóricas e freqüentemente ne-
gativas por proposições construti-
vas, reagindo às frustrações e in-
terrompendo as lamúrias. Elas ali-
mentam o cinismo e a desesperan-
ça. Como agenda positiva não se
entenda tampouco uma leitura
panglossiana da USP. É claro que a
universidade enfrenta e continuará
a enfrentar problemas em diversas
áreas, mas precisamos definir ca-
minhos para vencê-los.

Enfatizamos a necessidade de
realismo nas ações políticas e es-

tratégicas. Isso pressupõe que te-
nhamos em mente uma USP con-
creta, real, e não uma USP apenas
imaginada, para o mal ou para o
bem. Sejamos claros: ela não é tão
modelar quanto querem os ufanis-
tas, nem tão falha quanto alar-
deiam os profetas do caos. E não
será possível transformá-la sem li-
dar com os dados da realidade.

As variáveis para que se alcance
a universidade ideal multiplicam-se
de tal forma que, em parte alguma,
poderemos visualizá-la. É próprio
do pensar acadêmico enxergar os

modelos como incompletos, exigin-
do sempre aperfeiçoamentos. Onde
acharemos um corpo de professores
absolutamente homogêneo pela ex-
celência? Onde estudantes nivela-
dos por cima, em sua totalidade?
Onde haverá, nos campi das univer-
sidades, grupos de administradores
infalíveis? Em lugar nenhum.

Tenhamos em mente essa pre-
missa, com humildade, antes de
desdobrarmos reflexões sobre o te-
ma em foco. Aqui far-se-á mais ou-
tro esforço para aclarar um debate
necessariamente interminável. E é

bom que esta discussão
jamais se esgote. A uni-
versidade exige de to-
dos nós uma obstinada
busca do impossível. O
processo cumulativo de
idéias trará resultados
sempre insuficientes,
mas cada vez mais úteis.
A missão acadêmica é
algo que se reconceitua
incessantemente.

Se as metas acadê-
micas são renováveis
para atender anseios

da sociedade, o mesmo não se po-
de dizer dos valores éticos — estes
irrevogáveis e permanentes. Um
destes valores é o pluralismo, que
deve inspirar todas as gestões aca-
dêmicas e mais ainda as ações de
todos os envolvidos nas transições
internas. Dentro dessa ótica, é ina-
ceitável que uma sucessão reitoral
venha a se desenvolver fora do
saudável terreno das idéias ou que
os membros de uma gestão consi-
derem os de outra como “adversá-
rios”. O grande equívoco em que
se incorre durante as transferên-

Enfatizamos a necessidade de realismo
nas ações políticas e estratégicas. 

Isso pressupõe que tenhamos em mente
uma USP concreta, real, e não uma

USP apenas imaginada, para o mal ou
para o bem. Sejamos claros: ela não é

tão modelar quanto querem os
ufanistas, nem tão falha quanto
alardeiam os profetas do caos.



cias de poder, na USP e fora dela,
é a negação do positivo acumulado
e o posicionamento de louvor in-
condicional ou cega contestação.
Aprimorar para avançar — eis a
síntese do que estamos propondo.

A Universidade de São Paulo,
pelo seu tamanho e sua origem
histórica, acaba transitando entre
dois extremos: a lógica do poder e
a lógica dos resultados. A lógica
dos resultados tende a preservar
os avanços benéficos
do passado e construir
em cima deles novos
aperfeiçoamentos. A
lógica do poder, típica
do Estado/Nação, é
estruturada neste caso
em torno de partidos
políticos, que ofere-
cem visões alternati-
vas da sociedade.
Quando um partido
está no governo, ou-
tro fica entrincheira-
do na oposição e nega
validade a todos os es-
forços. Os ocupantes
do governo, por sua
vez, consideram des-
cabidas todos as propostas oposi-
cionistas. Essa lógica exacerba o
processo de contestação, dificul-
tando o consenso em torno de
uma agenda positiva.

No âmbito político-partidário
isso até faz sentido, porque existe
um debate nacional e a eleição às
vezes ocorre de forma quase ple-
biscitária. Na universidade o fenô-
meno tem ocorrido com intensida-
de menor, mas ainda persiste, re-
sultando numa fissão que limita as
oportunidades de mudanças.

No debate da Adusp mereceu
reparo a observação crítica sobre
um suposto distanciamento entre a
USP e a sociedade. Impõe-se este
reparo não apenas em defesa da
universidade pública, mas de cole-
gas da USP que se empenham diu-
turnamente em tantos e tão meri-
tórios programas de interesse so-
cial. É oportuno pontuar aqui a
oferta pela USP de centenas de
serviços de orientação para profes-

sores e alunos de ensino funda-
mental e médio.

Há outros exemplos. Os gran-
des temas nacionais vêm ocupan-
do a agenda do IEA, demais insti-
tutos, unidades e núcleos da USP.
Os quatro museus e a Estação
Ciência da Universidade de São
Paulo recebem anualmente mais
de meio milhão de visitantes e
atendem cerca de duas mil esco-
las. Os hospitais universitários na
capital e no interior, atendimentos
odontológicos, psicológicos e so-

ciais, servem a uma comunidade
de mais de um milhão de pessoas.
Os docentes da USP ministram
4.800 cursos extracurriculares, res-
pondendo a uma demanda de 136
mil freqüentadores a cada ano. O
Disque-Tecnologia, serviço de
atendimento às micros e pequenas
empresas, tem mais de 10 mil
usuários. Desenvolvem-se 40 ini-
ciativas de educação a distância no
âmbito das unidades. São manti-

das também duas or-
questras e vários grupos
corais, que realizam sis-
tematicamente concer-
tos e recitais abertos à
comunidade. Cerca de
10 mil estudantes de 2º
grau e cursinhos pré-
vestibulares participam
do programa “Universi-
dade e Profissões”, que
proporciona semanal-
mente visitas monitora-
das às unidades e labo-
ratórios da USP.

O quadro acima des-
crito não quer dizer que
a universidade quitou a
sua dívida social. É pre-

ciso criar espaços para muitas ou-
tras ações na mesma linha. Mas
nos cumpre defendê-la, com ênfa-
se, das acusações de omissão, de
vez em quando incorporadas ao
discurso de alguns setores internos
e repercutidos pela mídia.

Entre os vários aspectos da
missão acadêmica avulta, por sua
relação direta com a excelência, o
processo de avaliação departa-
mental. O que se discute, de mo-
do às vezes apaixonado e pouco
eficaz, é se os critérios adotados
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devem ser mantidos. Em parte
achamos que sim, no que diz res-
peito àquilo que de fato garante
sua transparência: a combinação
de pareceres internos e externos.
Isso não quer dizer que os méto-
dos ora praticados sejam intocá-
veis e que a avaliação deva ser
monoliticamente homogênea para
todas as áreas e atividades acadê-
micas. Há peculiaridades entre
elas que reclamam fórmulas tam-
bém específicas de aferição. Em
relação à extensão universitária,
por exemplo, poder-se-ia adotar
uma fórmula que combinasse ava-
liação departamental, número de
horas dedicadas pelo professor e
apreciação qualitativa do benefi-
ciário. Por outro lado, nada impe-
de que o colegiado máximo exa-
mine uma petição originária das
áreas que freqüentemente ques-
tionam os critérios de publicação.
A Cert não está acima dos cole-
giados. Por isso mesmo estes de-
veriam atribuir à avaliação um es-
paço maior em suas pautas e em
sua competência institucional.

A cada ano, o Conselho Uni-
versitário, as Congregações e os
Departamentos preparam diretri-
zes orçamentárias para o ano se-
guinte. Os dados de avaliação que
ali chegam são os dados financei-
ros. Acompanhar a execução or-
çamentária significa analisar a
evolução dos gastos com pessoal,
custeio e recursos obtidos. Que
tempo dedicamos para verificar
os indicadores constantes no
Anuário Estatístico? O que expli-
ca as tendências positivas? Como
interpretar os resultados insatis-
fatórios? Cabe aos colegiados es-

ta apreciação abrangente da insti-
tuição, assumindo um posiciona-
mento mais ativo na avaliação
acadêmica.

Outras obrigações acadêmicas
devem aqui ser assinaladas. Entre
elas o culto aos valores humanos
fundamentais e a sinergia entre
pesquisa/ensino/extensão. São
questões que reclamam instâncias
diferenciadas de aconselhamento.

O Conselho Consultivo, previs-
to no inciso V do artigo 14 do Es-
tatuto de 1988, ainda não implan-
tado, pode ser uma instância im-
portante para estes e outros fins.
Deve ser composto por personali-
dades notáveis pela contribuição à
ciência, à tecnologia, às artes e à
cultura em geral, originárias do
cenário nacional e internacional.
Este Conselho estimulará a dis-
cussão de expectativas que ali-
mentam a reflexão coletiva sobre
o futuro da universidade.

A organização de colóquios
por áreas — humanidades, ciên-
cias exatas e tecnologia, ciências
biológicas — culminando com um
colóquio que reúna a Universida-
de no seu todo, pode também for-
necer subsídios para as diretrizes
estratégicas. Com isto os colegia-
dos superiores poderiam receber
dados úteis para a estruturação
de suas agendas. Estas mudanças
de pauta serão capazes de promo-
ver uma reflexão criativa e inibir
a rotina burocrática.

Com relação aos recursos eco-
nômico-financeiros, é preciso não
só preservar a percentagem do
ICMS obtida, mas também am-
pliar os outros recursos de fontes
públicas e privadas. A política de

recursos financeiros deve ser ba-
seada no melhor aproveitamento
dos meios existentes, na diversifi-
cação das fontes e na transparên-
cia da sua distribuição.

Algumas iniciativas comple-
mentares merecem ser considera-
das, como a realização de estudos
prospectivos que possam balizar a
visão de futuro da Universidade.
A elaboração do Código de Ética,
previsto no Regimento Geral, fa-
vorecerá uma convivência mais
harmoniosa, apesar dos conflitos
inerentes às funções e valores di-
versificados. Quanto à descentra-
lização do poder decisório, ela fa-
vorece uma participação maior
dos alunos, ex-alunos e funcioná-
rios no encaminhamento dos pro-
blemas da Universidade, em espe-
cial no debate dos problemas na-
cionais e na ampliação do espaço
para expressão das atividades cul-
turais e artísticas.

Cremos ter desenhado uma si-
nopse de alguns problemas que
merecem destaque nesta véspera
do terceiro milênio. Em tal cená-
rio, como agora, uma universidade
pública e gratuita, como defende-
mos, não poderá perder de vista o
culto à excelência e à solidarieda-
de. São valores necessariamente
complementares, decisivos na pre-
servação da qualidade em nosso
desempenho acadêmico e no cum-
primento dos nossos irrenunciáveis
compromissos sociais.

Jacques Marcovitch é Pró-Reitor de
Cultura e Extensão Universitária,
Professor Titular da FEA/USP e
Coordenador da Área de Assuntos
Internacionais do IEA.



A
o debatermos o tema “Financiamen-
to da Universidade”, julgo importan-
te, antes, buscarmos respostas ao se-
guinte questionamento: desenvolve-
mos, de fato, a capacidade de produ-
zir saberes fundamentais e aplicados?

Ao focar a questão do ponto de vista dos saberes,
penso ser mais fácil identificar a articulação entre os
trabalhos intelectuais que dão origem aos saberes fun-
damentais e aplicados. Além disso, em todas as áreas
de atividade acadêmica — matemáticos, físicos, filóso-
fos, sociólogos, antropólogos, economistas, psicólogos,
engenheiros, etc. — existem pessoas cujo trabalho in-
telectual é mais voltado para um ou outro desses as-
pectos: o fundamental ou básico e o aplicado.

O trabalho intelectual produz articulações de cate-
gorias, conceitos, idéias e noções — que pretendemos
ter haver com o  mundo em que vivemos — e que ser-
vem de matéria-prima para os saberes. Um saber é
constituído no domínio do público, no debate que se
dá no interior da sociedade, que subexiste num certo
tempo histórico, com uma certa organização social e
com um certo modo de produção econômico. Assim,
a terra já foi chata e centro do universo.

A importância do plural — saberes — está em re-
gistrar que o que hoje consideramos óbvio (a terra não
é chata, não é o centro do universo) existia como pro-
posta de concepção na época em que o “saber oficial”
determinava — por razões que bem conhecemos — o
contrário. Ou seja, os paradigmas que norteiam o
“correto” ou “verdadeiro” sofrem influência decisiva
de condições de contorno de natureza social, cultural
e econômica. O uso plural de ‘saber’ é tão necessário
hoje quanto ontem. Basta lembrar o desrespeito e a
desqualificação com que são tratados, pelo governo e
pelos meios de comunicação, todos aqueles que dis-
cordam da ladainha neoliberal que assola o país. Em-
bora eu esteja sempre disposto a resistir à monotonia
e à mistificação do “já sabemos tudo”, é inegável que
este procedimento está presente também na universi-
dade. Além disso, penso ser uma questão política e es-
tratégica importante a internalização, por parte de
uma parcela significativa dos membros da universida-
de, da idéia de que o projeto e concepção de universi-
dade que tenta se impor, produtivista e empresarial, é
inevitável: o mundo ficou assim mesmo. Rejeito, ener-
gicamente, qualquer concepção stakanovista ou taylo-
rista do trabalho intelectual ou da universidade.
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Freqüentemente, as condições de contorno sociais,
culturais, políticas e econômicas, que são decisivas
para o estabelecimento de saberes, mas desqualifica-
das por alguns como “políticas”, são tratadas como se
nada tivessem a ver com a constituição de saberes. Na
melhor das hipóteses, isto é um equivoco teórico e de
compreensão da praxis. Mais freqüentemente, trata-
se apenas de um recurso político para retirar do tra-
balho intelectual algumas de suas características mais
importantes: rigor, crítica, impulso de autodetermina-
ção e percepção do contexto histórico, social, econô-
mico e cultural dentro do qual se exerce.

Não há diferença entre o trabalho intelectual e so-
cial que origina saberes fundamentais e aplicados. As
características básicas mencionadas acima são tão ne-
cessárias em um quanto no outro, seja na prática indi-
vidual, seja na elaboração social que os constitui.

Os saberes aplicados transformam saberes básicos
em métodos, processos, políticas — no sentido de
“policies”, diretrizes de ação — e objetos que são
apropriados de maneira diferenciada dentro de uma
sociedade. Isto gera conflitos e problemas, que pas-
sam a fazer parte da agenda do trabalho intelectual
que origina saberes fundamentais, que por sua vez ge-
ram reflexão para constituir saber aplicado, num ir e
vir constante, que reforça e alimenta ambas as ativi-
dades. Como não podia deixar de ser, este movimento
e todas as suas etapas, estão sujeitos às mesmas con-
dições de contorno descritas acima.

No entanto, no caso dos saberes aplicados é mais
fácil fazer uma pergunta fundamental: “para quem
serve?”. Entender o modo como os saberes básicos e
aplicados se constituem, representando em geral os
interesses de “progresso” da parcela socialmente do-
minante, não significa aceitar que os processos, méto-
dos, políticas e objetos assim produzidos são para o
bem de todos. Embora o contrário seja repetido cons-
tantemente que eles são para o bem comum, é um fa-
to corriqueiro que não o são. O que mostra que é per-
feitamente possível fazer declarações obviamente
contrafactuais, exaustiva e impunemente.

Os saberes básicos e aplicados se constituem de
forma articulada, vicejam num mesmo ambiente. São
árvore, flor e fruto do mesmo ecossistema social, cul-
tural e econômico. Priscas eras, quando a descoberta

de um transformava-se na mão de outro e tempos de-
pois, em aplicação. Hoje, quem não tiver a capacida-
de de constituir os dois fica sem nenhum.

A idéia de que as sedes do capitalismo irão finan-
ciar a produção de conhecimento básico — que irá se
constituir em um saber fruto do seu poder econômico
e político — enquanto que Brasis, América, África e
Ásia afora, conseguirão transformar este conheci-
mento em aplicações novas e valiosas, é, na melhor
das hipóteses, um grave equívoco.

É absolutamente necessário, para reverter as con-
dições indignas em que foi colocada a esmagadora
maioria da população brasileira, que seja implantada
uma política de desenvolvimento que permita o cres-
cimento acelerado da nossa capacidade de constituir,
articuladamente, saberes básicos e aplicados.

Dois exemplos, tirados da história recente dos
EUA, podem ilustrar este ponto:

1) A corrida aos cientistas europeus, para popular as
universidades dos EUA, depois da 2ª guerra mundial;

2) Em 96, o Congresso dos EUA discutia se manti-
nha, diminuía ou ampliava o financiamento público
da pesquisa básica. A inclinação de diminuir gastos
fazia com que a proposta de corte, velha conhecida
nossa, aparecesse como a mais provável de passar. No
dia 16 de fevereiro de 96, foi publicado no Washington
Post um manifesto defendendo, energicamente, o fi-
nanciamento público da pesquisa básica, sob ameaça
de comprometer o “American way of life”. Era assina-
do pelos CEO (Chief Executive Officer) de 21 das
maiores multinacionais do planeta. Os argumentos
não poderiam ser mais claros: embora reconhecendo
que pesquisa básica e aplicada vão juntas, registravam
que uma corporação precisa dar lucro e não tem co-
mo “arriscar” dinheiro em pesquisa básica, que não
tem tempo garantido para apresentar resultados. Esta
responsabilidade, estratégica e central, era do Estado.

O Brasil não é sede de interesse de nenhuma em-
presa de grande porte para montar centros de pesqui-
sa financiados por capital privado. Além disso, a par-
cela de capital privado destinada à pesquisa básica
continuará insignificante ou inexistente. Portanto, os
instrumentos básicos de construção de uma política
de independência na produção de saberes básicos e
aplicados, de desenvolvimento em grande escala da

55

Outubro 1997RReevviissttaa Adusp



pesquisa básica, das humanidades e da pesquisa apli-
cada são as escolas públicas de 1º e 2º graus e as uni-
versidades públicas.

É claro que precisamos também de melhores con-
dições de vida, saúde e trabalho para todos, junta-
mente com escolas públicas, gratuitas, de qualidade e
com acesso garantido para todos. As universidades
públicas devem ser centros de integração do ensino,
da pesquisa e da extensão. Ou seja, da divulgação e
discussão crítica de saberes, da produção crítica de sa-
beres básicos e aplicados em todas as áreas e de arti-
culação entre saberes. Não precisamos de escolões de
terceiro grau, nem de balcões de vendas de serviço ou
adaptação tecnológica, algumas vezes usados como
eufemismo para “extensão”.

Não há atalhos para cons-
trução do ambiente onde possa
prosperar o desenvolvimento
articulado de saberes funda-
mentais e aplicados: 10% do
PIB para educação e ao menos
2% do PIB para desenvolvi-
mento científico e tecnológico.
E isso durante várias décadas.

Como isto é um programa
estratégico, podemos começar
por não destruir — ou melhor
reconstruir — a estrutura de
trabalho intelectual fundamental e aplicado já insta-
lada. Este programa inclui as seguintes providências:
a) o tempo integral com dedicação exclusiva deve
ser, em todas as áreas, o regime fundamental de tra-
balho na universidade. Deve ter remuneração com-
patível com esta perspectiva e, b) a instituição uni-
versidade tem de combater, pública e energicamente,
a perspectiva de arrocho de verbas para todos os ní-
veis de atividade educacional, acadêmica e de pesqui-
sa, incluindo o 1º e 2º graus.

Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para
registrar, mais uma vez, que o problema não é falta
de dinheiro, mas de vontade política de ver o Brasil
resolver as suas profundas desigualdades sociais e
econômicas, mantendo os privilégios característicos
da elite dominante.

O PIB brasileiro é cerca de 750 bilhões de dóla-

res/ano. O PIB de São Paulo é cerca de 300 bilhões de
dólares/ano. A arrecadação global de impostos rara-
mente atinge 25% do PIB, quando em países organi-
zados — alguns dos quais são modelos na retórica do
governo — é tipicamente cerca de 50%.

Em São Paulo, o orçamento do Estado é cerca de
10% do PIB paulista. Do ICMS e IPI pagos pela po-
pulação, 50% são sonegados. Apropriação indébita,
sem problemas e sem vergonhas.

No lugar de uma estrutura tributária baseada em
um imposto progressivo sobre a renda, temos uma es-
trutura tributária baseada em impostos indiretos, na
qual o imposto pago independe da renda do consumi-
dor. Que é depois, sonegado.... A reforma tributária

que um dia será discutida no
Congresso Nacional, mantém
tudo como está. Exceto é claro,
pelo fato de que o governo está
propondo reverter a perspectiva
distributiva da Constituição de
88, aumentando a parte do go-
verno federal e diminuindo a
dos estados e municípios.

Sem falar no dinheiro para
salvar a incompetência e ganân-
cia de banqueiros, ou na dívida
externa brasileira, que era priva-
da, mas se tornou pública por

obra do privatista Delfim Neto.
Já não era hora de a instituição universidade públi-

ca entrar nesta briga, em defesa de quem, na realidade,
a sustenta? Reconhecer que a universidade não está
nem acima, nem além , nem pode ser vacinada contra a
política seria um passo importante. Mais importante
ainda seria mostrar a sua responsabilidade para com
todos os membros da sociedade na qual está inserida.

Já não era hora de termos reitores que possuíssem
liderança para estimular a instituição universitária a
contribuir, política e intelectualmente para um projeto
de desenvolvimento dos saberes básicos e aplicados,
tão importantes para encaminhar a opressiva desigual-
dade social com a qual convivemos cotidianamente?

Francisco Miraglia é professor do Instituto de Matemáti-
ca e ex-presidente da Adusp (87-89).
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O
financiamento da
universidade é
um tema comple-
xo e de grande re-
levância para o
Brasil, pois colo-

ca em questão instituições funda-
mentais para o desenvolvimento
científico e tecnológico do país,
além de gerar desdobramentos so-
bre todo o tecido econômico e so-
cial, do presente e do futuro. Não
poderemos tratar de grande parte
das questões levantadas por este
tema, inclusive por falta de espaço.
Apresentaremos apenas os subsí-
dios que a literatura da Economia
da Tecnologia oferece para o deba-
te da pesquisa científica e tecnoló-
gica, deixando de lado os aspectos
referentes ao ensino e à extensão
universitária, embora reconhecen-
do que estas são as principais lacu-
nas do trabalho.

Para tratar a questão do finan-
ciamento das atividades de pesqui-
sa nas Universidades utilizarei, de
início, argumentos extraídos da
versão neoliberal para demonstrar
a necessidade de aporte de recur-
sos financeiros públicos para a pes-
quisa a fim de melhorar o bem-es-
tar da sociedade. Posteriormente
apresentaremos as abordagens
neo-schumpeteriana e histórica pa-
ra complementar a análise.

A visão neoliberal

O foco central da literatura
neoliberal parte do reconhecimen-
to de que a execução de atividades
inventivas distingue-se da produ-
ção dos bens em geral, tendo ca-
racterísticas próprias que não po-
dem ser ignoradas. Há três ques-
tões em particular a destacar:

A questão da apropriabilidade -

Os bens econômicos podem ser
apropriados em várias medidas se-
gundo suas características intrínse-
cas. Muitos bens podem ter uma
apropriação bastante perfeita, co-
mo as batatas. Outros, como algu-
mas dádivas da natureza, como o ar
que respiramos e os peixes que co-
memos, eram considerados bens li-
vres (sem donos) até pouco tempo,
e o custo de torná-los disponíveis
para os consumidores era apenas o
custo de extraí-los. Com o passar
do tempo e com sua crescente utili-
zação, alguns destes bens estão se
transformando em bens escassos,
tornando-se necessários cuidados
(e, com isto, incorre-se em custos)
para sua adequada utilização. O ro-
dízio de automóveis e as medidas
para a preservação dos cardumes
são respostas do Estado a estas ne-
cessidades da sociedade. O capita-
lismo e o setor privado não conse-

CIÊNCIA BÁSICA, HUMANIDADES E CIÊNCIA APLICADA

Hélio Nogueira da Cruz



guem tratar de forma satisfatória as
questões decorrentes da apropria-
bilidade imperfeita de numerosos
bens.

No caso do conhecimento cientí-
fico e tecnológico, a melhoria do
bem-estar da sociedade exige que
estas informações, uma vez produ-
zidas, devam ser disseminadas ao
máximo. Mas como manter, nestas
condições, incentivos para a produ-
ção dessas informações? O setor
privado mostra-se pouco estimula-
do à produção de informações de
que não possa se apropriar conve-
nientemente. A legislação de pa-
tentes e de direito autoral são insu-
ficientes para tratar de forma satis-
fatória essas questões. Ou seja, ou
o Estado colabora com o financia-
mento dessas atividades ou o setor
privado vai financiar apenas em
parte muitíssimo modesta as pes-
quisas e o bem-estar da sociedade
ficará abaixo de suas possibilidades.

É importante destacar que
quanto mais básica (em oposição à
aplicada) a atividade inventiva,
menor será o estímulo para o setor
privado investir, pois a apropriabi-
lidade tende a ser menor. As ciên-
cias humanas também terão maio-
res dificuldades de financiamento
que aquelas atividades inventivas
que têm um mercado mais organi-
zado e desenvolvido. Note-se que
faz parte da tradição acadêmica a
livre disseminação dos conheci-
mentos (o que equivale à maximi-
zação da difusão) e a lógica do
mercado é de cobrar pela sua utili-
zação, o que restringe seu uso. As
evidências históricas de crescente
participação do setor privado no fi-
nanciamento da pesquisa refere-se

quase que exclusivamente aos gas-
tos de pesquisa aplicada.

A questão dos riscos - A produ-
ção do conhecimento está sujeita a
grandes incertezas, pois, afinal,
trata-se da descoberta do novo. É
muito difícil, senão impossível,
nessas condições, até estabelecer
probabilidades para eventos que,
sob certos aspectos, ainda não
ocorreram. De qualquer forma,
quando as possibilidades de insu-
cesso são grandes, torna-se difícil
que o setor privado considere co-

mo economicamente viável a reali-
zação desses tipos de projetos.
Neste sentido, o setor privado é
avesso a riscos, além de exigir um
horizonte de resultados econômi-
cos relativamente curto. Nessas
condições, novamente, cabe ao se-
tor público financiar esses proje-
tos, pois o mercado de capitais re-
vela-se inadequado para viabilizar
esses projetos.

As pesquisas de natureza básica
tendem a ter riscos (ou incertezas)
mais elevados que as pesquisas

mais aplicadas e as ciências huma-
nas terão maiores dificuldades de
obter cálculos econômicos mais fa-
voráveis que as ciências mais liga-
das à esfera econômica imediata.

A questão dos Rendimentos de
Escala - A produção de certos
bens exige uma grande escala para
que o empreendimento torne-se
viável economicamente. A ativida-
de inventiva freqüentemente está
sujeita  a economias de escala. Em
alguns casos, e em muitos casos
nas ciências básicas, os “empreen-
dimentos” científicos exigem mon-
tantes de recursos muito elevados,
que o setor privado, particular-
mente em economias pobres como
a brasileira, não consegue agluti-
nar. Novamente cabe ao setor pú-
blico financiar e participar da arti-
culação desses recursos para tor-
nar possível a realização desses
trabalhos.

Ou seja, ao adotar a visão neo-
liberal há que se reconhecer que
o financiamento das atividades de
pesquisa exige, pelos três argu-
mentos apresentados acima, que
o aporte de recursos públicos
ocorra de forma satisfatória, sob
pena de prejudicar o desenvolvi-
mento da sociedade.

A visão neoschumpteriana

Uma outra abordagem, asso-
ciada a autores que se apresentam
como neo-schumpterianos, procu-
ra estudar a evolução do capitalis-
mo reconhecendo que se trata de
um sistema em transformação.
Não se trata apenas de avaliar as
condições do equilíbrio estacioná-
rio, como enfatiza a abordagem
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neoliberal, mas se volta também
para os fatores que determinam
suas modificações mais profundas.
Nesse caso, as mudanças tecnoló-
gicas desempenham papel deter-
minante para explicar a evolução
do capitalismo e também sua dinâ-
mica de funcionamento. Nesta
abordagem a ciência e a tecnolo-
gia têm papel central para explicar
os ciclos econômicos e até o de-
senvolvimento. Esta visão do siste-
ma capitalista enfatiza que os
avanços como o tear, a máquina a
vapor, o automóvel e a energia nu-
clear ilustram como o avanço do
conhecimento aplicado à esfera
econômica transforma todo o apa-
rato produtivo. Algumas dessas
inovações têm impactos maiores,
definindo novos paradigmas que
revolucionam o relacionamento
do homem com seu ambiente. Es-
ta abordagem é mais rica que a
anterior para estudar o papel da
evolução da ciência, do conheci-
mento e da tecnologia.

Os estudos inspirados por esta
abordagem reconhecem o papel
das pressões sociais (por exemplo,
para encontrar produtos substitu-
tos a carências manifestas, como a
falta de matérias-primas específi-
cas), políticas (os efeitos das guer-
ras para o direcionamento dos es-
forços de pesquisas), tecnológicas
e econômicas para estimular e
orientar os esforços científicos e
tecnológicos.

Nesse caso, o adequado finan-
ciamento da pesquisa tem papel
absolutamente dominante para
contribuir com o avanço da eco-
nomia e da sociedade. Essa visão
reconhece que o setor privado

não resolve adequadamente a
questão da inovação, exigindo um
estado ativo para financiar o
avanço científico e tecnológico.
Esta abordagem oferece novos ar-
gumentos para justificar a presen-
ça do Estado na área da ciência e
da tecnologia, complementando e
adicionando novos elementos à
análise neoliberal.

Abordagem Histórica

A abordagem histórica tende a
enfatizar o papel das inovações no
avanço do capitalismo, apresen-
tando bases teóricas compatíveis
com a visão neo-schumpteriana.
Atesta a importância da realiza-
ção de atividades de pesquisa para
o avanço das sociedades. Encon-
tra evidências de que boa parte do
financiamento da pesquisa, parti-
cularmente aquelas voltadas para
avanços mais básicos e mais radi-
cais, ocorrem em instituições esta-
tais ou são decorrentes de proje-
tos financiados pelo setor público.
A experiência internacional mos-
tra que as demandas sociais (pes-
quisa na área médica, etc.) têm
desempenhado papel fundamen-
tal para viabilizar a mobilização
de recursos para a pesquisa e para
o avanço do conhecimento. Ao se-
tor privado cabe complementar
estes esforços, tendo apresentado
resultados significativos, mas
complementares aos anteriores.

Historicamente, vai-se desen-
volvendo uma complexa teia de re-
lacionamento entre os vários agen-
tes da inovação, sejam eles públi-
cos ou privados, constituindo o
chamado sistema nacional de ino-

vação, que mostra a complementa-
riedade e a riqueza das interações
envolvidas neste processo.

Num ambiente de crescente in-
ternacionalização, não somente das
atividades produtivas mas também
das científicas e tecnológicas, está
sendo criado um novo tecido so-
cial, onde as exigências de competi-
tividade crescem aceleradamente.
Um país pobre, pouco desenvolvi-
do econômica e cientificamente,
não pode se ausentar da esfera
científica e tecnológica, inclusive,
através de políticas específicas, sob
pena de ficar à margem da evolu-
ção da história, condenando sua
população a padrões insatisfatórios
e aquém de suas possibilidades.

No caso do Brasil, a abertura
econômica e a estabilização têm
colocado o setor produtivo sob
terríveis ameaças pela competição
internacional. A base científica e
tecnológica já constituída repre-
senta um considerável acervo de
conhecimentos que aprimora os
recursos humanos locais, fator in-
dispensável para a modernização
do país. Dispomos de um número
de instituições, notadamente as
universidades públicas, que já de-
senvolveram conexões internacio-
nais na área acadêmica que preci-
sam evoluir, pois serão cada vez
mais exigidas, inclusive pelos im-
perativos econômicos, mas tam-
bém políticos e sociais. É o mo-
mento da afirmação e consolida-
ção dos trabalhos da comunidade
científica e tecnológica do país.

Hélio Nogueira da Cruz é professor
da Faculdade de Economia e Admi-
nistração e Coordenador da Admi-
nistração Geral/USP.



E
stando afastado do dia-a-dia da USP, te-
nho a impressão de que a proximidade
da eleição do reitor é um novo exercício
de “olhar para o próprio umbigo”. As
profundas alterações do cenário socio-
econômico, que devem ditar o futuro da

universidade, aparentemente pouco contam nesse pro-
cesso. Como enfrentará a universidade as nuvens que
surgem no horizonte ignorando as novas exigências da
sociedade? A resposta certamente não é a simples subs-
tituição do Magnífico Reitor. Esse título pretensioso e
obsoleto pouco revela sobre o limitado poder que o car-
go oferece para realizar as mudanças do curso que a
presente conjuntura exige. O poder está disperso por
um grande número de colegiados e centrado nas gran-
des unidades e suas lideranças, que mantêm de fato o
mesmo sistema da universidade que era o condomínio

Direito, Medicina, Engenharia e seus professores cate-
dráticos. Praticamente o orçamento já está todo defini-
do, não tendo uma parcela para inovações.

É curioso que nem mesmo a liderança chamada
de esquerda está consciente de que a universidade
fez um pacto com a sociedade, estabelecendo sua
porcentagem considerável do ICMS. Agem como se
essa porcentagem fosse a liberal mesada de um pai
rico, a quem se poder pedir sempre um aumento.
Não é sequer aventada a hipótese de que a porcenta-
gem obtida seja o teto real que a sociedade concede
às universidades do Estado, que poderiam ter de ab-
sorver não apenas as aposentadorias mas as dívidas
com os bancos internacionais. Precisa planejar o que
ocorreria com uma queda no montante do ICMS (a
compensação da perda de ICMS das exportações não
será feitas às universidades).
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Por outro lado, a universidade não consegue que a
população em geral e até as lideranças empresariais
compreendam o que distingue as universidades do Es-
tado das faculdades particulares. Conseqüentemente,
não consegue explicar o custo por aluno quando com-
parado com as chamadas “universidades” privadas
brasileiras e mesmo com as universidades estrangeiras.
Só lhe resta aumentar consideravelmente o número de
seus alunos, sem aumentar os custos, diminuindo o
custo por aluno e a relação aluno/docente.

É inegável a inércia da universidade, mantendo ca-
da um dos seus cursos profissionais com as disciplinas
tradicionais feudo dos departamentos e seus docentes.
Idéias inovadoras, como o
Curso Experimental de Me-
dicina (liquidado pelo po-
der conservador), não têm
surgido e jamais surgirão
pela reformulação lenta dos
atuais cursos ou por consen-
so. Cursos tradicionais con-
tinuam a preparar farma-
cêuticos para farmácias, on-
de eles jamais estão presen-
tes ou arquitetos para ou-
tras profissões (que aparen-
temente desempenham com
eficiência). Sustentam-se
cursos sem demanda de
mercado, que mantém pro-
fessores sem produção inte-
lectual. Jamais entra em discussão a demanda de mer-
cado por profissionais tradicionais ou para novos tipos
de profissionais. A pletora de um tipo de profissional
que não mais encontra ocupação não entra na cogita-
ção das escolas, que diminuindo o número de vagas
perderiam recursos e sobretudo poder (igualmente
não aceitam aumentar as vagas, aumentando sua obri-
gação, atuando como simples funcionários públicos
que só reagem a propostas  de aumento de salário,
preferencialmente para continuar exercendo a mesma
tarefa). Nunca imaginaram que em substituir o inútil
processo de ensinar pelo de aprender, e no processo
aprender a aprender, usando muito mais eficiente-
mente o corpo docente. Em vez de aceitar conviver,

por omissão, com as “faculdades e universidades” de
esquina, que cobram caro dos alunos mais pobres, es-
tabelecer convênios de cooperação de forma a utili-
zar o potencial que elas representam para ministrar
cursos mais simples com um curso menor. Assistem
ao desemprego, mas jamais aceitam criar cursos su-
periores, complementares ou de reciclagem, ou até
mesmo de nível médio, para criar mão-de-obra ne-
cessária pela a transformação econômica. A única
resposta seria a reserva de uma porção dos recursos
para permitir criatividade, ensaiando novas formas
de educação superior, que, atendendo a demanda da
sociedade, resultam num considerável aumento de

discentes/docentes e menor
custo per capita de aluno.

Mantém-se a tradição de
quatro estruturas universi-
tárias estaduais (incluindo a
FATEC, que seria a Univer-
sidade Técnica), em que o
deslocamento de burocratas
e administradores faz com
que as reitorias fiquem
cheias de carros de unida-
des de outras cidades e de
dirigentes burocratas de to-
das as unidades da Unesp
para o espigão da Paulista.
Deve ser possível reintegrar
as escolas superiores e os
campi, criando um sistema

mais lógico e eficaz, que organizasse cursos diferentes
e cursos equivalentes em moldes distintos.

Creio que é o momento de colocar o conjunto das
universidades estaduais em quarentena, abrindo uma
real discussão e exame de propostas para inovações,
pelas quais, ao lado da rotina surjam novas experiências
e, ao lado dos Conselhos ocupados com o julgamento
de recursos, surja um think-tank com poder autônomo.

É possível utilizar melhor as instalações já existen-
tes para criar ambientes onde alunos aprendem e es-
tudam, em vez de assistir às aulas e xerocar cadernos?

Isaias Raw é diretor do Instituto Butantan e professor
aposentado da Faculdade de Medicina da USP.
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É inegável a inércia da
universidade (...) Cursos
tradicionais continuam a

preparar farmacêuticos para
farmácias, onde eles jamais
estão presentes ou arquitetos
para outras profissões (...)
Sustentam-se cursos sem

demanda de mercado, que
mantêm professores sem

produção intelectual.



F
inanciamento traz à
baila a questão orça-
mentária, que por
sua vez invoca inú-
meros outros proble-
mas diretamente re-

lacionados à própria sobrevivência
da instituição. Todos conhecem a
atual e difícil situação econômico-
financeira do setor público, afoga-
do em dívidas, quer seja como con-
seqüência do mau controle dos re-
cursos em gestões governamentais
passadas, quer seja devido às fa-
lhas na arrecadação e também à
sonegação impune e renitente. So-
mem-se a isso o período de relati-
va estabilidade monetária, com
baixos índices inflacionários, a ma-

nutenção dos percentuais do
ICMS repassados às universidades
e outras medidas que causaram
uma significativa renúncia fiscal,
resultando na premente necessida-
de de se elaborar planejamentos
realistas, administrar com austeri-
dade e procurar soluções inovado-
ras, pois, fazendo uso de lingua-
gem figurada, a fonte está secando.

Por outro lado, em face da situa-
ção acima descrita, o governo não
tem condições de atender, conve-
nientemente, aos veementes recla-
mos da sociedade em relação às de-
mandas de urgentes investimentos
nas áreas de educação, saúde, mora-
dia, transportes etc., somente para
citar algumas. Por conseguinte, não

há como justificar perante a opinião
pública a destinação de mais verbas
em favor das universidades, mesmo
que, sabidamente, elas venham se
transformar, a médio e longo prazos,
em benefícios concretos à sociedade.

Com essas premissas, são lan-
çadas a seguir algumas sugestões
para o equacionamento e possí-
veis soluções dos problemas apon-
tados, que na realidade conver-
gem para um só, qual seja, a cres-
cente falta de recursos.

1) Aumentar a arrecadação do
Estado. Isto depende de uma série
de iniciativas governamentais de
amplo espectro, cujo controle foge
à alçada da universidade, sendo,
portanto, descartada logo de início;
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2) Aumentar a dotação da uni-
versidade. Como mencionado an-
teriormente, a opinião pública se-
ria majoritariamente contrária a
qualquer tentativa nesse sentido,
de tal modo que praticamente to-
das as emendas da LDO para 1998
que favoreciam as universidades
estaduais não tiveram acolhida;

3) Aumentar (procurar) as par-
cerias com o meio externo, sem per-
da da autonomia. É uma das ações
mais importantes que devem ser de-
sencadeadas de maneira vigorosa e
contínua e o leque de atividades en-
globará o ensino, a pesquisa e a cul-
tura e extensão de modo amplo. Aí
seriam incluídos itens como pesqui-
sa básica e desenvolvimento tecno-
lógico, educação continuada, asses-
soria, exibições, apresentações artís-
ticas, podendo até se estudar, por
exemplo, a concessão de utilização
da marca USP como é usualmente
difundido em vários países. Alguns
benefícios poderiam ser destacados:

* Convênios e contratos supri-
rão parte razoável dos recursos ho-
je quase inexistentes de investi-
mento (infra-estrutura, laborató-
rios, equipamentos, informática,
bibliotecas, etc.);

* Convênios e contratos poderão
complementar parcialmente os salá-
rios de professores e funcionários,
bem como conceder bolsas a alunos
de pós-graduação e monitores;

* Se mais recursos forem colo-
cados à disposição, eles poderiam
complementar alguns itens da do-
tação orçamentária, desde que es-
tabelecida uma hierarquia racional
para os referidos itens (utilidade
pública, manutenção, treinamento,
segurança, limpeza, etc.).

Obviamente, os benefícios aqui
enumerados concentram-se mais
na área de recursos, mas seria inte-
ressante destacar vários outros, tão
ou mais importantes do que os aci-
ma mencionados, tais como a tão
almejada integração universida-
de/empresa, o aumento do siner-
gismo entre estes dois segmentos
em busca da melhoria das condi-
ções de vida da sociedade, a valori-
zação da própria universidade co-
mo elemento catalisador dessa ati-
vidade, a mudança paulatina de
sua imagem e outros mais.

Convém alertar também que
as citadas parcerias não podem,
de modo algum, ser consideradas
como uma panacéia para os males
que afligem a universidade, uma
vez que os recursos delas oriun-
dos poderiam ser inconstantes e
muito suscetíveis de alterações
econômicas.

À guisa de informação, é inte-
ressante, neste ponto, apresentar
alguns dados estatísticos sobre re-
ceitas e despesas, comparando a
Universidade de São Paulo a duas
outras estrangeiras, igualmente pú-
blicas, para se ter uma idéia sobre a

origem e a movimentação dos re-
cursos disponíveis para cada insti-
tuição. Esses dados, mostrados no
Quadro 1, foram extraídos do tra-
balho da Comissão de Orçamento
e Patrimônio da USP, por ocasião
da preparação da proposta orça-
mentária para 1994 e referem-se a
estatísticas levantadas entre 1992/3.

O Quadro 1 mostra como os
recursos obtidos de fontes não-go-
vernamentais são imprescindíveis
às duas universidades americanas
e que as dotações do Estado são
totalmente insuficientes, a tal pon-
to de não cobrir sequer as corres-
pondentes folhas de pagamento.
Além disso, os dados referentes à
Universidade de Maryland mos-
tram que mesmo a cobrança de
anuidades, em uma instituição
com mais de 130.000 estudantes,
não é suficiente para fazer frente
aos gastos com pessoal. De qual-
quer modo, os dados apresentados
servem de alerta à USP e às outras
universidades públicas brasileiras,
pois, cedo ou tarde, certamente te-
rão de enfrentar situações seme-
lhantes às vividas pelas congêneres
americanas.

Tabela comparativa sobre dados orçamentários
Universidades de São Paulo/Illinois/Maryland 

ITENS USP ILLINOIS MARYLAND
Composição Demográfica

Alunos 50.089 44.857 131.492
Docentes 5.288 2.600 9.152
Funcionários 16.121 8.600 3.707

Composição Orçamentária
Recursos do Estado (%) 74 52 37
Tuitions & Fees (%) 0 0 23
Outros (%) 26* 48 40

Gastos com Pessoal
%/Recursos Totais 65 68 64
%/Recursos do Estado 88 131 173

*(Org/Fomento)



4) Aumentar a eficiência na
gestão da universidade. Finalmen-
te, como última sugestão, é pro-
posta uma ação conjunta para que
a universidade elabore um plano
global de gestão. Seria como ado-
tar, onde possível e conveniente,
os procedimentos e técnicas geren-
ciais na administração de uma cor-
poração gigantesca, como é o caso
da nossa USP.

Desta maneira, a USP poderia
ser imaginada como
composta de inúmeras
subempresas que se in-
ter-relacionariam para
atingir determinados ob-
jetivos, representados pe-
las suas atividades-fim.
Algumas dessas subem-
presas estariam direta-
mente ligadas a essas ati-
vidades-fim (Unidades
de Ensino, Institutos As-
sociados, Museus, etc.),
enquanto outras se dedi-
cariam às atividades con-
sideradas meio, como
são a própria Reitoria,
Fundusp, Prefeituras dos
campi, Hospital Univer-
sitário, etc. Da procura
de uma  harmoniosa interação en-
tre elas resultaria o programa de
gestão da universidade. 

A rigor, o que se percebe é a
necessidade de ajustes racionais
em alguns sistemas atualmente
existentes ou ainda reformulações
no escopo dos diferentes setores
de trabalho para a melhoria da
qualidade global dos serviços.
Neste contexto, um detalhe fun-
damental é reconhecer a diversi-
dade dos diferentes segmentos da

USP, que exige tratamento dife-
renciado no atendimento às de-
mandas de recursos para o seu
bom funcionamento.

O processo, como se percebe,
não é nada trivial e a sua implan-
tação exigiria a adesão de toda a
comunidade a um plano de metas
consistente e objetivo. A necessá-
ria otimização de recursos huma-
nos e materiais, aí incluindo o fa-
tor tempo, suscitaria, inevitavel-

mente, tensões internas em pro-
fessores e funcionários diretamen-
te envolvidos. O controle de cus-
tos teria de ser mais rigoroso e
não baseado simplesmente no cri-
tério de mínimo preço, que muitas
vezes despreza o fator qualidade.
Enfim, os novos macro e micro-
procedimentos de gestão teriam
de ser incorporados e ajustados
aos já existentes visando ao fun-
cionamento equilibrado de toda a
universidade.

Das sugestões apresentadas aci-
ma, a terceira parece ter um apelo
mais imediato, pois se trata de in-
crementar  ações que já são, em
sua maioria, de conhecimento da
universidade. Restaria torná-la
mais eficientes e transparentes.
Mesmo a quarta proposição tem
merecido da atual gestão da USP
uma atenção considerável. Como
alertado acima, o aumento da efi-
ciência da universidade é uma ta-

refa árdua e demorada,
pois não raras vezes é ne-
cessário superar o choque
de opiniões, além da pró-
pria falta de recursos.
Apesar disso, vários pro-
gramas estão em estudo
ou em implantação, como
a MTIA (Modernização
Tecnológica da Informáti-
ca Administrativa), o Pro-
grama de Qualidade e
Produtividade, programas
em andamento nas pró-
reitorias e outros menos
conhecidos desenvolvidos
nas unidades.

De qualquer maneira,
o primeiro passo para se
combater um problema

consiste em reconhecer a sua exis-
tência e, acredita-se, a universida-
de está consciente de que de ora
em diante a obtenção dos recursos,
principalmente os governamentais,
tornar-se-á cada vez mais proble-
mática. Fica aqui, portanto, o con-
vite ao trabalho e o desafio à nossa
criatividade e inteligência.

Célio Taniguchi é diretor da Escola
Politécnica e professor do Departa-
mento de Engenharia Naval e
Oceânica. 
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Congratulações

“Quero parabenizar a Adusp pe-
lo valioso trabalho que vem desen-
volvendo para o Brasil e também pa-
ra o progresso do saber. Venho pe-
dir-lhes que, caso esteja disponível,
enviem-me a RReevviissttaa
Adusp e outras revis-
tas publicadas na
USP, em forma de
doação. Sempre tive
uma grande curiosi-
dade em querer ler
revistas de sociolo-
gia ou filosofia da
USP. Sou operário
em Alfenas (MG),
atualmente de-
sempregado, e
sempre tive difi-
culdades para
comprar livros e revis-
tas. E mais uma agravante: temos
uma biblioteca pública com acervo
precário. Portanto, se tiverem algum
material disponível, peço-lhes que
enviem. Assim que terminar de ler e
estudar, prometo enviar para a bi-
blioteca pública da minha cidade.”

Sérgio Passos Nogueira,
Operário, Alfenas (MG)

•
“Meus cumprimentos pelo nú-

mero 10 da RReevviissttaa Adusp. A edi-
ção dois em um (revista mais en-
carte) está de primeira. Parabéns à
equipe”.

Sérgio Canova
Jornalista

“Tive o prazer de conhecer a
RReevviissttaa Adusp através da Biblioteca
Pública Municipal do Centro Cul-
tural aqui da minha cidade. Apro-
veito para parabenizar pela excelen-
te entrevista com Dom Pedro Ca-
saldáliga, bispo da Prelazia de São

Félix do Ara-
guaia, edi-
ção de ju-
nho passa-
do. Faltam,
para nós
brasi le iros,
publicações
sérias como
esta que lan-
çam luz sobre
os reais pro-
blemas de nos-
so país de for-
ma crítica e in-
formativa”.

Marco Antônio Muniz
Rio Claro (SP)

•
“Parabenizamos a equipe da

RReevviissttaa Adusp pela qualidade das
entrevistas nos dando a conhecer
um pouco mais o caminho traçado
pela luta dos dirigentes desta As-
sociação e sua presença na história
do Sindicalismo Brasileiro, confor-
me consta na edição nº 8. Pinça-
mos desta edição uma frase do ar-
tigo do professor Warwick Estevam
Kerr onde afirma que “infelizmen-
te, tanto o governo federal como
os estaduais e municípios do nosso
país ainda não aprenderam a lição

de Darcy Ribeiro ‘o Japão deu cer-
to porque criou escolas’”. No Bra-
sil continuamos a aguardar a tão
propalada “Reforma Educacional”
que parece, realmente, não interes-
sar aos nossos governantes, ape-
sar de ser um, talvez o melhor, ca-
minho que leva à consciência da
cidadania”.

Marlene Terezinha Ruza
Presidente da Associação 
dos Comissários da Vasp

•
“Acusamos o recebimento das

últimas duas edições da RReevviissttaa
Adusp. Informo que discutiremos
os assuntos abordados em nossas
reuniões de Horário de Trabalho
Pedagógico Coletivo. Os temas são
pertinentes e enriquecedores das
aulas. Também os temas serão
abordados nas aulas de história e
português”.

Dalva dos Reis Sensato
Diretora da Escola Estadual de 1º e 2º

Graus Dom José Gaspar
Ribeirão Pires (SP)

•
“Recebemos dessa Associação

os números 8 e 9 da RReevviissttaa Adusp,
que vem tratando de relevantes as-
suntos de nossa sociedade. Consi-
derando a importância do conteúdo
para pesquisa nesta instituição, de-
monstramos grande interesse em
continuar na lista de futuras remes-
sas da Revista”.

Adilson A. Pavan
Diretor do Departamento de Bibliotecas

do Instituto Adventista de Ensino

Cartas



Cursos noturnos

“Tendo em vista a matéria “Cur-
sos Noturnos - Estudos dos efeitos
práticos de um dispositivo consti-
tucional”, publicada na edição
nº 9 da RReevviissttaa Adusp, vimos atra-
vés desta saudar essa entidade
por tratar do assunto e fazer um
relato das iniciativas de nosso
mandato a respeito do tema.

Nosso mandato tem por
prioridade algumas linhas de
atuação, sendo uma delas a
Ciência e Tecnologia. Nesta
área, logo no início do manda-
to, elegemos como um tema
importante o aumento do número
de vagas nos cursos noturnos nas
Universidades Estaduais Paulistas
(USP, Unicamp e Unesp), confor-
me o estabelecido pela Constitui-
ção Estadual.

A escolha deste tema se deu por
um motivo bastante conhecido de
todos nós. O ensino público no
Brasil está falido, e o nosso Estado
não é exceção. O preceito constitu-
cional de que deve haver no Brasil a
“igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola” já
está, há muito, esquecido pelos
nossos governantes.

O ensino superior retrata a ta-
manha desigualdade de acesso. As
universidades públicas estão, a ca-
da dia, abrigando mais estudantes
de classe média/alta e oriundos de
escolas particulares e cursinhos, de-
monstrando a deficiência do ensino
público de 1º e 2º graus.

A oferta de cursos noturnos nas
Universidades Estaduais Paulistas
é, de certa forma, uma maneira de
possibilitar o acesso à universidade

para os jovens traba-
lhadores, uma vez que estes não têm
disponibilidade para freqüentar os
cursos públicos diurnos, e nem re-
cursos financeiros para custear um
curso superior particular noturno.

Em 22 de setembro de 1995, fi-
zemos uma denúncia na Procura-
doria de Justiça do Estado, que re-
sultou, mais tarde, em Ação Civil
Pública, promovida pelos Promoto-
res de Justiça da Cidadania da ca-
pital, do Ministério Público do Es-
tado de São Paulo, em 3/12/96.

Entendemos que é fundamental
o envolvimento da sociedade, para
fazer cumprir o percentual de vagas
noturnas estabelecido na Constitui-
ção Estadual. Com esta compreen-
são, lançamos uma campanha por
mais vagas noturnas na USP, Uni-
camp e Unesp, que incluiu debates,
panfletos, participação em reuniões
de diversos colegiados das universi-
dades, publicação de matérias a
respeito nos periódicos das entida-
des ligadas ao Fórum das Seis. Um
abaixo-assinado atingiu, além das

universidades, várias outras
universidades, cursinhos, esco-
las de 2º grau de várias cidades
do estado, recolhendo cerca de
15 mil assinaturas, que foram
entregues ao professor Arthur
Roquete de Macedo, então pre-
sidente do Cruesp.

Ainda hoje, conforme desta-
cou a matéria da RReevviissttaa Adusp,
a situação da oferta de vagas no-
turnas não se alterou. Existem al-
gumas iniciativas na Unicamp e
na Unesp, mas que, no entanto,
não se transformaram em ações
concretas. Em audiência Pública
da Comissão de Cultura, Ciência e
Tecnologia da ALESP, do dia 12 de
junho deste ano, convocada para
que as reitorias prestassem esclare-
cimentos a respeito do número de
vagas, pudemos verificar que os
reitores da USP, Unesp e o pró-rei-
tor de graduação da Unicamp vol-
taram à Assembléia Legislativa
com o mesmo discurso dos anos
passados, da falta de verba das
universidades. Esse é um tema
também fundamental que está sen-
do tratado na discussão da
LDO/98, mas que não pode e nem
deve inviabilizar a maior oferta de
vagas nos cursos noturnos das uni-
versidades públicas.

Reafirmamos nosso contenta-
mento em ver publicação do tema
em sua revista, pois acreditamos que
só com o envolvimento das entida-
des ligadas à educação, das comuni-
dades universitárias e de toda a so-
ciedade é que vamos conquistar o
respeito a esse item de tamanha im-
portância em nossa Constituição”.

Renato Simões
Deputado Estadual PT/SP
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