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Memórias

das primeiras batalhas

Tivesse sido uma luta de boxe, poderíamos a esta altura falar de um empate por pontos. Mas nosso assunto
nesta edição é o enfrentamento entre o governo do Estado, à frente o sr. Serra, e a comunidade universitária
— entendida, aqui, como os estudantes, funcionários e docentes das universidades públicas e do Centro Paula
Souza preocupados com a finalidade social dessas instituições e engajados na sua defesa. Este enfrentamento
se deu ao longo do primeiro semestre de 2007, provocado, como é público e notório, por uma série de decretos
de feição para lá de autoritária, assinados, alguns, já nos primeiros dias de governo, como a escancarar que foram preparados antes mesmo da posse, na ânsia do Governador de situar as universidades públicas como uma
prioridade... Prioridade, claro está, como alvo de suas baterias.
Os decretos de Serra tinham finalidade cristalina, que pode assim ser resumida: esquartejar o ensino público superior, apartando as Fatecs da Unesp (e por tabela das outras universidades públicas) e isolando a Fapesp
das instituições de ensino; submeter as universidades ao seu controle, quebrando e reduzindo a escombros o
princípio constitucional da autonomia universitária; abrir caminho, com tais medidas, a todo tipo de reformas
convenientes aos seus planos de redução e vulnerabilização do ensino superior público. Porém, “ai, porém!”, o
Governador e seus beleguins depararam-se com uma forte resistência. Serra precisou recuar, teve de livrar-se
de um secretário que se tornou um fardo (o sr. Pinotti), mas conseguiu estabelecer algumas mudanças. Manteve, além disso, o arrocho no repasse de verbas às universidades — estacionado nos 9,57% da quota-parte
do Estado do ICMS, apesar da expansão registrada nos últimos anos — e ao ensino técnico-tecnológico, que
continua indigno de merecer uma vinculação orçamentária, no entendimento perverso do governo estadual,
apesar do crescimento desvairado do número de Fatecs.
Pois bem: por tudo isso falamos, mais acima, do “empate por pontos”. O Governador não obteve tudo que
desejava, o movimento não barrou tudo que precisaria barrar, e a disputa de projetos certamente terá continuidade ou no segundo semestre, ou nos primeiros dias de 2008... Oferecemos ao leitor uma análise inicial deste
embate, que confiamos a algumas das principais lideranças docentes envolvidas na refrega que decidiu a sorte
das universidades públicas estaduais. Traçamos, ainda, um breve perfil do novo Secretário do Ensino Superior,
o professor Carlos Vogt, cuja dedicação ao estreitamento de laços entre universidade pública e empresa privada é digna de nota e mereceu, de nossa parte, uma atenção que não vimos na grande imprensa.
Também tentamos esquadrinhar a Fapesp: revelamos seu redirecionamento para finalidades que pouco têm
a ver com a pesquisa acadêmica, ou, dizendo de outro modo, os crescentes investimentos em inovação tecnológica, inclusive em empreendimentos industriais de escala, e as distorções na concessão de bolsas de estudo
para alunos de mestrado e doutorado.
Reforma do Estatuto?
Enquanto muitas vozes unem-se para gritar “Estatuinte, já!”, a Reitoria vai encaminhando, quase em surdina, uma mini-reforma do Estatuto da USP. Abordamos aqui um dos itens dessa reforma: a proposta, que se encontra em avançado nível de formulação, de reestruturação da carreira docente, com a reintrodução da figura
do professor adjunto. O assunto é dos mais relevantes, na medida em que o sistema de poder na USP está visceralmente ligado ao modo como hoje se estrutura a carreira, em cujo topo situa-se uma “casta” de professores
titulares aos quais está reservado todo tipo de privilégios.
O Editor
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A monocromática paisagem da agricultura brasileira camufla
a questão agrária. A exemplo do que ocorreu nos anos 1960/70,
quando a “revolução verde” se prestou a legitimar o modelo
agrário-exportador baseado na grande propriedade e na
monocultura, hoje a produção de biocombustíveis é apresentada
ao público como a grande oportunidade de desenvolvimento,
dispensando alterações estruturais no campo. Ora, ou
adotamos mais uma vez uma estratégia que perpetue e até
acirre a concentração de riqueza, ou aproveitamos essa mesma
oportunidade para implantar um modelo includente e sustentável
— e, neste caso, a reforma agrária estará implícita na escolha

A

pós 20 anos cultivando
grãos com uso intensivo de insumos químicos
e sementes adquiridas
no mercado, os agricultores do assentamento
Pirituba II, na região de Itapeva,
interior de São Paulo, resolveram
mudar. Não foi apenas a consciência
ambiental que levou a essa decisão,
mas a constatação de que o modelo
ao qual tentavam aderir era inadequado para a reforma agrária. O
caminho que os assentados buscam
agora é o da sustentabilidade e da
autonomia em sua relação com o
mercado. E esta é uma lição que
podem dar aos gestores das políticas
de reforma agrária.

Já é mesmo tempo de se fazer
um balanço dos projetos implementados desde a redemocratização do
país. A luta pela terra no Brasil tem
significado um processo de volta ao
campo não só para os que foram
diretamente expulsos do meio rural,
mas também para seus descendentes, gente que ainda precisa resgatar
os saberes que garantiram a sobrevivência de várias gerações de camponeses. Muitas vezes o aprendizado
se faz por tentativa e erro, o que é
tanto mais penoso quanto são poucas as chances que o agricultor tem
de errar. Nem sempre ele conta com
assistência técnica e políticas públicas adequadas para sua consolidação como pequeno produtor.

Por que, por exemplo, os agricultores do assentamento Pirituba
insistiram durante duas décadas em
um modelo que não lhes era inteiramente favorável? Não foi por teimosia, mas porque é realmente difícil
a ruptura de um paradigma. Ainda
mais quando este é continuamente
reforçado pela mídia e pelas próprias políticas públicas. O que tem
prevalecido é a idéia de que o camponês é uma categoria em extinção.
Teria sido suprimido pela modernidade do agronegócio exportador,
que implica a produção em larga
escala, mecanização, uso intensivo
de insumos químicos e, mais recentemente, a manipulação genética de
organismos vivos.

7

Outubro 2007

Revista Adusp

A própria reforma
O toque supremo de
agrária foi enquadraironia é o fato de que
A “revolução verde” de fato aumentou a
da nesse paradigma
muitos dos produtos
produtividade,
mas
a
fome
também
cresceu,
pelo marco jurídico
que compuseram o
criado a partir da
novo pacote tecnovitimando hoje 840 milhões de pessoas no
Constituição de 1988,
lógico tiveram sua
mundo
todo.
E
muitos
efeitos
colaterais
que consagrou o laorigem na indústria
4
tifúndio improdutivo
bélica. E, se por um
catastróficos colocam em xeque a monocultura
lado houve realmencomo objeto de desae o uso intensivo de insumos químicos
1
te um aumento expopropriação. A grande propriedade pronencial da produtividutiva foi colocada a
dade agrícola, a fome
salvo do processo de
também cresceu, em
democratização do
franca contradição
2
acesso à terra. Perdeu-se, com isso, debate sobre a reforma agrária. O com a promessa que rendeu o Nobel
a oportunidade de se discutir o que problema da fome no mundo deixava da Paz a Borlaug. Estima-se, neste
Caio Prado Júnior (para lembrar este de ser considerado uma questão polí- começo de século XXI, o número de
autor cujo centenário de nascimento tica, como ensinava Josué de Castro. vítimas da fome no mundo em mais
5
é comemorado este ano) já havia re- Passaria a ser tratado como questão de 840 milhões de pessoas.
Não bastasse o fracasso em
velado ser o cerne da questão agrária meramente técnica, limitada ao aubrasileira: a aliança entre grande pro- mento da produtividade agrícola por alimentar a população do planepriedade e monocultura.
meio de investimentos maciços em ta, efeitos colaterais catastróficos
Mais recentemente, a eufo- melhoramento genético, agroquímica colocam em xeque esse padrão de
desenvolvimento rural baseado na
ria em torno dos biocombustíveis e mecanização.
acrescentou um outro elemento ao
Há quem defenda que o próprio monocultura e no uso intensivo de
debate, que tanto pode fazer a ba- nome “revolução verde”, surgido insumos químicos. Em todo o munlança pender para um lado quanto no contexto da Guerra Fria, seja um do, a fronteira agrícola se expandiu
para outro: o Brasil pode insistir na contraponto às “revoluções verme- sobre as áreas de florestas. Erosão,
3
grande monocultura e na produção lhas”. É fato que as revoluções que assoreamento de cursos d’água,
voltada para o mercado externo ou abalaram o mundo ao longo do sé- contaminação do solo e dos lenadotar uma estratégia de desenvol- culo XX foram, ao contrário dos çóis subterrâneos têm sido o saldo
vimento rural mais includente. Esse prognósticos do marxismo ortodoxo, das práticas agropecuárias que se
é um dilema recorrente na história eminentemente camponesas. Não pautam unicamente por critérios
do país, mas que, infelizmente, tem eclodiram em sociedades de capita- econômicos imediatistas.
No Brasil, a revolução verde ainsido resolvido em detrimento dos lismo avançado, com amplas massas
de proletários bem organizados, mas da prestou um serviço ao regime
interesses das classes camponesas.
Exemplo de um momento histó- em sociedades agrárias, como Rús- militar que, sob influência de economistas conservadores, apostava
rico em que o governo brasileiro fez sia, México, China e Cuba.
De qualquer forma, o esforço ide- na possibilidade de modernização
uma opção por uma determinada estratégia de desenvolvimento contrá- ológico para desqualificar a dimen- da agricultura sem a necessidade
ria aos interesses dos camponeses e são política das lutas camponesas foi de alteração da estrutura fundiária.
do conjunto das classes trabalhadoras coroado com o Prêmio Nobel da Paz A esse processo efetivamente posto
coincide com o advento da chamada de 1970, concedido ao cientista nor- em prática se tem atribuído o epíte“revolução verde”, nos anos 1960 e te-americano Norman Borlaug, con- to de “modernização conservadora”.
1970, que marcou uma inflexão no siderado o pai da revolução verde. O legado da opção feita pelos mili-

8

Revista Adusp

Outubro 2007

tares foi a perpetuna cultura da soja é
ação dos altíssimos
de aproximadamenPara se ter idéia do que significa a monocultura:
níveis de concentrate dois trabalhadoo
Brasil
dobrou
a
produção
de
soja,
de
25,7
ção fundiária e da
res para cada 100
monocultura, com o
hectares, enquanto
milhões de t em 1995 para 51,1 milhões de t em
acirramento do êxoessa proporção é de
2005.
Mas
a
geração
de
empregos
nas
lavouras
do rural e da degra11 trabalhadores nas
dação ambiental.
lavouras de feijão, 16
de soja vem declinando: de 741 mil empregos em
Esse modelo, no
nas de arroz e laran1996 para 335 mil em 2004
entanto, não foi uma
ja, 23 na de mamoopção natural, rena, 29 na de batata,
sultado de pretensas
38 na de mandioca,
“vantagens compara55 na de cebola e até
8
tivas”. Foi uma impo252 na de tomate.
O mau uso dos recursos hídrisição daquilo que Caio Prado Júnior como o México e até mesmo de pachamou de “sentido da colonização”: íses desenvolvidos, como Japão e cos é outra característica recorrente
a ocupação das terras da então co- Itália, a monocultura e a extrema do modelo agrário-exportador. Para
lônia portuguesa com a única finali- concentração fundiária continuam produzir uma tonelada de grãos, por
dade de explorar de forma intensiva sendo elementos constitutivos da exemplo, são necessárias mil tonelaum território virgem, localizado nos nossa organização agrária. Apenas o das de água. De certa forma, exportrópicos, em benefício exclusivo do trabalho escravo foi extinto formal- tar grãos significa exportar água, ou
6
comércio da “fria Europa”. A es- mente (embora relações de trabalho pelo menos aquilo que se convenciotrutura agrária brasileira organizou- análogas à de escravidão ainda per- nou chamar de “água virtual”, aquese, dessa forma, com base em três sistam em algumas regiões do país), la utilizada nos processos produtivos.
elementos: a grande propriedade, a mas substituído por relações precá- O comércio agrícola é responsável
monocultura e o trabalho escravo.
rias de trabalho, quando não pela por uma gigantesca transferência de
Na visão de Caio Prado, o pro- expulsão do camponês com a cres- água virtual de um país para outro.
blema maior não foi a instalação da cente mecanização da agricultura.
Só as importações de soja feitas pela
grande propriedade, via sesmarias,
Para se ter uma idéia do que China em 2004, algo em torno de 18
mas sua combinação com a grande significa a monocultura, tomemos milhões de toneladas, exigiram dos
exploração. Por isso, em outro mo- como exemplo a soja, que ocupa ho- países produtores a utilização do
mento de sua obra, ele questionava je 22 milhões de hectares, 47,1% da equivalente a dois terços de toda a
a categoria “latifúndio improdu- área plantada com grãos no país, e é água usada para consumo humano
9
tivo”, que começava a nortear o forte candidata a se tornar uma das no planeta. De acordo com a Unes7
debate sobre a reforma agrária.
principais matérias-primas para a co, o Brasil já é o décimo exportador
Desviar o foco para a questão da produção de biodiesel. Em dez anos, mundial de água virtual.
produtividade isentava a monocul- o Brasil dobrou a produção, de 25,7
Também impressiona a flagrantura de seus impactos econômicos milhões de toneladas em 1995 para te irracionalidade da monocultura
e sociais (sem falar dos impactos 51,1 milhões de toneladas em 2005. alicerçada no pacote tecnológico da
ambientais, questão que, na época Mas a geração de empregos nas la- revolução verde: as técnicas de irde Caio Prado, ainda não tinha a vouras de soja vem declinando qua- rigação utilizadas pelo agronegócio
mesma dimensão que tem hoje).
se na mesma medida do aumento exportador são as menos eficientes.
Somado ao fato de que o Brasil da produtividade: eram 741 mil em- O desperdício com sistemas de irrinão realizou a reforma agrária no pregos em 1996 contra 335 mil em gação como a aspersão por pivô censéculo XX, ao contrário de países 2004. A demanda por mão-de-obra tral chega a 70% da água utilizada.

9

Outubro 2007

Revista Adusp

Para se ter idéia da
buscando alternativas
dimensão dessa perpautadas pela diversiAo se contrapor a um paradigma “moderno”,
da, basta lembrar que
ficação da produção e
a
agricultura
camponesa
tem
sido
associada
a irrigação agrícola
sustentabilidade. Não
consome 46% de tosem antes terem se
ao atraso. A experiência de Pirituba mostra
da a água utilizada
reorganizado, reatique,
ao
contrário,
os
agricultores
valorizam
a
10
no Brasil. Enquanvando uma cooperatito isso, 20% da popuva de comercialização
tecnologia, mas tecnologia adequada do ponto
lação não têm acesso
e criando um fórum
de vista econômico e ambiental
a água potável.
permanente de debaÉ dessa forma que
tes, com representana monocromática paites das seis agrovilas
sagem da agricultura
do assentamento.
brasileira camufla a
traem óleo por meio da miniprensa,
Com isso, ganharam
questão agrária. A exemplo do que mas não pensam em fazer parcerias legitimidade e força para articular parocorreu nos anos 60/70, quando a com empresas que produzem bio- cerias com órgãos públicos e entidades
revolução verde se prestou a legi- diesel. “Não queremos que o assen- do terceiro setor. E das discussões do
timar o modelo agrário-exportador tamento vire uma monocultura de fórum resultou um Plano de Recupebaseado na grande propriedade e na girassol”, argumenta José Aparecido ração do Assentamento, com projetos
monocultura, hoje é a produção de Ramos, presidente de uma das coo- pautados pela soberania alimentar,
biocombustíveis que é apresentada perativas existentes no assentamento. pela agroecologia e pela autonomia
ao público como a grande oportuniInserido em uma região do Esta- em relação ao mercado.
dade de desenvolvimento, dispensan- do em que predomina a produção de
É dessa forma que eles esperam
do alterações estruturais no campo.
grãos, o assentamento buscou seguir contornar o grande dilema do biodieDe fato, os biocombustíveis ofe- essa “vocação” local aderindo a um sel, que é necessidade de submeter
recem ao Brasil uma oportunidade padrão tecnológico tido como “mo- o óleo vegetal a um processo indushistórica, mas que não nos exime derno”, com uso intensivo de insu- trial de refino para que o combustível
de uma escolha política muito cla- mos químicos e maquinário. Apesar possa ser utilizado nos motores conra: ou adotamos mais uma vez uma do custo alto de produção, os agri- vencionais. Isso já relega a pequena
estratégia de desenvolvimento que cultores conseguiram assegurar sua agricultura a uma posição subalterna
perpetue e até acirre a concentração sobrevivência por 20 anos, uma pro- na cadeia produtiva, obrigando-a a rede riqueza, ou aproveitamos essa va incontestável de sua competência passar o óleo vegetal em estado bruto
mesma oportunidade para implantar produtiva. Mas, na percepção das para as usinas de biodiesel. No assenum modelo includente e sustentável. próprias famílias assentadas, a renda tamento Pirituba, ao contrário, o óleo
E, neste caso, a reforma agrária es- obtida com a produção agrícola não vai diretamente da prensa, passando
tará implícita em nossa escolha.
correspondia, proporcionalmente, ao apenas por um processo de filtragem,
O biocombustível se tornou uma trabalho empregado no lote. Além para o motor adaptado dos tratores.
realidade no assentamento Pirituba disso, era preciso deduzir os custos
A escolha da semente de girassol
II com a doação, por uma instituição ambientais desse sistema produtivo, como matéria-prima também obededa Catalunha, de uma miniprensa pa- como o desgaste progressivo do solo ce à lógica da agroecologia. Cultivara esmagamento de sementes oleagi- e a contaminação de mananciais.
do em áreas de produção orgânica,
nosas. Mas os 20 anos de experiência
A tomada de consciência da inade- ele atrai, com suas flores vistosas, os
produtiva nos moldes da revolução quação desse tipo de agricultura para insetos que poderiam atacar outras
verde ensinaram os agricultores a ter a reforma agrária foi um passo im- culturas. Também possui propriedacautela. Eles já cultivam girassol e ex- portante. Agora, os assentados estão des de adubo verde, fixando nitro-
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gênio no solo. E, além de fornecer
um óleo de boa qualidade, a massa
resultante do processo de prensagem, a chamada “torta de girassol”,
é utilizada na alimentação animal.
Ao se contrapor a um paradigma
que se pretende moderno, a agricultura camponesa tem sido associada, por seus críticos, ao atraso.
A experiência do assentamento Pirituba mostra que, ao contrário, os
agricultores valorizam a tecnologia,
mas uma tecnologia adequada do
ponto de vista econômico e ambiental. Não é à toa que entre os parceiros do Plano de Recuperação do
Assentamento figuram a Embrapa
e universidades públicas. Este é o
desafio que precisa ser enfrentado
pelos gestores de políticas públicas:

Outubro 2007

em vez de reproduzir nos assentamentos o mesmo padrão do agronegócio exportador, oferecer oportunidades de inserção em um modelo
diferenciado, que não leve em conta
apenas os resultados econômicos,
mas o desenvolvimento integral das
famílias assentadas. A lição é a mesma que já ensinava Caio Prado Jr.:
agricultura moderna é aquela que,
antes de tudo, é capaz de garantir o
bem-estar da população.
Notas
1 O termo latifúndio aparece na Lei 4.504/64, o Estatuto da
Terra, que define também o latifúndio por extensão, que
poderia ser desapropriado se excedesse a 600 módulos
rurais. Já a Constituição de 88 e a Lei 8.629/93 não utilizam o termo latifúndio e condicionam a desapropriação
para fins de reforma agrária ao cumprimento da função
social da propriedade da terra, excluindo a pequena e
média propriedade e a grande propriedade produtiva.
2 É bem verdade que existem ainda os critérios ambiental
e trabalhista da função social da propriedade da terra,

que possibilitariam a desapropriação de um imóvel
rural produtivo. Mas, embora a Constituição Federal
estabeleça, no artigo 184, a desapropriação dos imóveis rurais que não cumpram sua função social e defina essa função social no artigo 186, o artigo 185 diz
que a propriedade produtiva não será desapropriada.
Os proprietários rurais se valem deste artigo contraditório, inserido no texto constitucional pela bancada
ruralista, para impedir as desapropriações.
3 Ver PORTO GONÇALVES, Carlos Walter. Geografia
da Riqueza, Fome e Meio Ambiente. In: OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino e MARQUES, Marta Inez
Medeiros (orgs.). O campo no século XXI. São Paulo:
Casa Amarela; Paz e Terra, 2004, pp. 207-253.
4 Sobre a relação entre a agroquímica e a indústria bélica,
ver LUTZENBERGER, José. O absurdo da agricultura. in: Estudos Avançados, vol 15, n. 43, São Paulo:
USP, 2001, pp. 61-74.
5 Fórum Mundial sobre Reforma Agrária – Valência/2004
(anais). São Paulo: Carta Maior, 2004, p. 23.
6 PRADO Jr., Caio. Coleção Grandes Cientistas Sociais.
São Paulo: Ática, 1982, p. 91.
7 Cf. PRADO Jr., Caio. A questão agrária. São Paulo: Brasiliense, 1979, pp. 77-85.
8 Dados da Fundação Seade/Sensor Rural, de agosto de
2002, disponíveis em http://www.seade.gov.br/cgi-bin/
dirasv98/sensor_01.ksh.
9 Cf. Agronegócios e biocombustíveis: uma mistura
explosiva. Rio de Janeiro: Núcleo Amigos da Terra,
2006, p. 10.
10 O consumo humano urbano responde por 27% e o
uso industrial, 18% do total. Os dados são do relatório GEO Brasil Recursos Hídricos, disponível
em http://www.ana.gov.br/SalaImprensa/projetos/
Resumo%20executivo.pdf.

11

Revista Adusp

Outubro 2007

Proposta recria figura
do “professor adjunto”
e reestrutura carreira
docente na USP
Ana Cláudia Mielki
Jornalista
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Uma comissão criada pela Reitoria em 2005 prepara uma minireforma no Estatuto da USP. Uma das mudanças aprovadas no
âmbito da comissão, a reabilitação do nível de “professor adjunto”
(extinto em 1988), foi imaginada para facilitar o acesso à condição
de professor titular, que poderia então ocorrer de duas formas: por
concurso público (que é a atual) ou por avaliação de mérito por
provas e títulos. A proposta, que suscita dúvidas e fortes críticas,
implica a reestruturação da carreira docente na USP. Enquanto
isso, a comunidade exige a realização de um Congresso Estatuinte

E

m 2005 iniciou-se um
processo de discussão
de um novo Estatuto
para a Universidade
de São Paulo (USP),
processo comandado
por uma comissão criada pela Reitoria. As unidades foram formalmente consultadas, dentro do figurino institucional, mas sem abertura para gerar um debate mais
amplo na comunidade acadêmica,
na contramão dos setores que defendem a realização de uma Estatuinte. Decorridos dois anos da
criação da Comissão de Reforma
Estatutária, a pauta da Comissão
atém-se à reestruturação da carreira docente, com a criação de uma
nova forma de ascensão ao nível
de professor titular — o mais alto
da carreira e o único a gozar de
determinadas prerrogativas, como
as de candidatar-se a diretor de

unidade e reitor. Alguns professores acreditam que a nova proposta
pode tornar menos engessada a
estrutura da USP, ainda que ela
não interfira nos privilégios dos
titulares — que controlam todos os
principais colegiados da universidade, sem exceção.
De acordo com a proposta da
Comissão, a estrutura da carreira
docente da USP passará a ser composta por quatro categorias (ou
níveis): de professor doutor, professor associado, professor adjunto e professor titular. O Estatuto
de 1988 extingüiu as categorias de
professor adjunto e professor livredocente e criou a de professor associado, que substituiu a ambas. A
proposta prevê que “a obtenção da
condição de professor titular poderá se dar por duas vias: avaliação
de mérito por provas e títulos ou
concurso público para provimento

do cargo” (novo artigo 84) e que,
no tocante ao primeiro caso, os
“candidatos à obtenção do nível
de professor titular deverão estar
na condição de professor adjunto”
(novo artigo 86, §2º).
O docente que chegar à condição de professor titular por avaliação de mérito terá as mesmas prerrogativas dos atuais titulares, incluído o privilégio de candidatar-se aos
mais altos cargos da universidade.
Para a professora Zilda Iokoi, da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), representante dos professores associados
no Conselho Universitário (CO)
e membro da Comissão, a idéia é
“democratizar a Universidade”,
mas ela tem clareza de que a proposta não altera significativamente
o engessamento da estrutura atual.
“Não é uma coisa que revoluciona a
vida universitária, mas pelo menos
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Quadro 1- Docentes: distribuição atual por categoria e regime de trabalho
Categoria

RDIDP*

RTC

RTP

Totais

Participação

Assentos que
ocupam no CO

Participação
no CO

Titulares (MS-6)
Associados (MS-5)
Doutores (MS-3)
Assistentes (MS-2)
Auxiliares (MS-1)

831
1.058
2.241
85
1

89
198
422
43
6

4
46
139
48
11

924
1.302
2.802
176
18

17,69%
24,93%
53,66%
3,37%
0,35%

79
3
3
1
1

69,29%
2,63%
2,63%
0,87%
0,87%

Fonte: Anuário Estatístico da USP-2006 (com dados de 2005)
*RDIDP-Regime de dedicação integral à docência e à pesquisa (40h). RTC- regime de turno completo (24h) . RTP - regime de turno parcial (12h).

abre um pouco mais os espaços internos”, ressalta.
O novo método de progressão
de carreira surgiu, segundo Zilda,
para tentar amenizar a disputa acirrada entre os docentes para ocupar as poucas vagas disponíveis. “A
universidade criou uma cultura de
competição”, diz ela. Além disso,
como o Estatuto da USP só permite
o ingresso no cargo de professor titular por meio de concurso público,
surgiram distorções relativas à aposentadoria. Quando um professor
assume o cargo de titular, ele rompe
automaticamente com o vínculo anterior ao cargo de professor doutor,
conforme regra do serviço público.
Muitos professores acabam desistindo de ingressar no cargo de titular
porque isso significa o início de uma
“vida nova” na universidade.
É o que aconteceu, por exemplo,
com o professor Ismail Xavier, que
leciona na Escola de Comunicação
e Artes (ECA) desde 1971. Aprovado no concurso para titular no final
de 2002, o professor decidiu não
assumir o novo cargo. Além dos entraves da legislação, que o obrigava
a iniciar praticamente “do zero”,
o período era de incertezas diante
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da reforma da Previdência, encaminhada ao Congresso em 2003. “Eu
estava trabalhando havia 32 anos e
fui tratado com regras que seriam
válidas para alguém que tinha acabado de ingressar”, relata. Para se
aposentar com a integralidade dos
proventos, o professor precisaria
então, cumprir mais 10 anos de trabalho na carreira e cinco no cargo
de titular (Emenda Constitucional
41/2003). “Tive um direito retirado”, protesta Xavier.
Outro problema é a limitação do
número de vagas para titulares, imposta pelo banco de vagas controlado pela Comissão de Atividades
Acadêmicas (CAA). Os cargos para
professor titular são preenchidos
de acordo com a disponibilidade
de vagas nesse banco. Para se conseguir uma vaga de titular é necessária uma negociação política entre
a unidade interessada e a Reitoria.
Negociações como essa terminam
por garantir a manutenção de determinados grupos de poder dentro
da universidade. “Existem unidades
que não querem abrir porque querem reservar a vaga para negociar
politicamente, para beneficiar aliados”, denuncia o professor Carlos

Corbett, da Faculdade de Medicina.
Em outras palavras, o banco de vagas “só serve para negociações políticas e não leva em consideração o
mérito acadêmico”, diz ele.
Corbett foi representante eleito
dos professores associados no CO
entre 2001 e 2003, dois primeiros
anos da gestão do reitor Adolfo
Melfi. Na época ele apontou as distorções que a distribuição de cargos
de professores titulares nas unidades provocava na carreira docente e
elaborou a proposta de criação do
cargo de “professor pleno”, conquistado por mérito acadêmico, com as
mesmas prerrogativas do professor
titular. No final de 2003, essa proposta passou às mãos da professora Zilda, eleita representante dos
professores associados ao final do
mandato de Corbett. Submetida a
debate pela Comissão de Reforma, a
idéia de “professor pleno” terminou
por ser substituída pelo retorno da
figura do “professor adjunto”.
Os princípios de liberdade do
trabalho acadêmico são desrespeitados, julga Corbett, quando a ascensão depende de um complexo
jogo político de preferências e rejeições por parte dos professores
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Alterações podem dobrar o número de titulares,
mas não mexem nos privilégios desfrutados por eles.
Para isso será preciso discutir as competências dos
diferentes graus da carreira docente

Professor Carlos Corbett

titulares. Por isso ele acredita que
a carreira docente deva ser aberta
e a progressão baseada no mérito
acadêmico. “A pessoa não pode
ser impedida de chegar ao topo
porque sua faculdade tem um número restrito de vagas”, conclui
o professor, que apóia a proposta
elaborada pela Comissão.
Na proposta atual, a passagem
ao nível de professor titular via progressão de carreira independerá do
banco de vagas da universidade,
uma vez que não haverá a necessidade de se criar novos cargos, como
acontece atualmente. Isso porque
é o grau inicial da carreira, o de
professor doutor, que constitui um
cargo (novo artigo 76). O grau de
professor titular, portanto, só constitui cargo quando envolver a realização de concurso público (novo
artigo 85).

As alterações propostas
teriam reflexo no quadro de
professores titulares, que poderiam dobrar em relação aos
924 atuais, que são menos de
18% dos 5.222 professores da
USP (vide Quadro 1). “Se a
gente abrir a carreira de titular para mais gente seguramente teremos um processo
de debate mais amplo, mais
interessante, e a universidade
vai ganhar com isso”, diz a professora Zilda. O único representante
discente na Comissão, Luis Eduardo Trevisan, que também é um dos
diretores do Diretório Central dos
Estudantes (DCE-Livre Alexandre
Vannucchi Leme), enxerga sérias
lacunas na proposta, já que ela não
altera as funções de cada nível de
docência, que seria a questão mais
importante. Para ele, se por um
lado a proposta cria mecanismos
capazes de reduzir o poder dos titulares, por outro, ao estabelecer
o nível intermediário de professor
adjunto sem discutir as competências, “cria mais um obstáculo que
dificulta a chegada dos professores
ao nível de professor titular”.
As competências de cada nível
ainda não foram discutidas, segundo Zilda, porque existe uma possibilidade de “abrir determinados

nichos, até para o professor associado, como por exemplo o de chefe de
departamento”. Isso significa que o
professor titular perderia a absoluta hegemonia que possui hoje nos
cargos administrativos. “Hoje, para
o professor doutor se candidatar,
ele precisa que todos os titulares e
todos os associados abram mão da
participação”, acrescenta a professora. Mudando-se as competências
de todos os níveis não haveria mais
esse problema. Tal proposta, no entanto, ainda não entrou na pauta
das discussões da Comissão — e,
quando entrar, certamente encontrará resistências.
Apenas os professores titulares
podem ocupar cargos de chefia (até
mesmo nos departamentos) ou se
candidatar a cargos eletivos na USP.
Em parte por isso, eles também são
esmagadora maioria no CO, onde ocupam 79 dos 114 assentos, ou
69%. A supremacia numérica dos
titulares contrasta agudamente com
a situação dos doutores: esta, que
é a maior categoria docente com
seus 2.802 professores (quase 54%
do quadro da USP), possui apenas 3 dos 114 assentos do principal colegiado da universidade. Um
desequilíbrio construído desde os
colegiados das unidades: conselhos
departamentais e congregações.
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O Estatuto estabelece eleição
para a chefia dos departamentos,
sendo que “o chefe do departamento deverá ser um professor titular
desde que o número de membros
dessa categoria no Conselho do Departamento seja igual ou superior a
três” (artigo 55, inciso I). Caso não
se alcance essa condição é que se
abre a possibilidade de participação
de professores associados e doutores sucessivamente. Além disso, o
Conselho do Departamento é composto por no mínimo 75% dos professores titulares do departamento
(artigo 54, inciso I).
Também nas congregações a hegemonia dos professores titulares é
muito grande: reza o Estatuto que
a representação docente na congregação deve ser de “pelo menos
a metade dos professores titulares”
da unidade (artigo 45, inciso X).
Quatro unidades fixaram essa representação em 75%, e em nada
menos do que 18 outras unidades
todos os titulares fazem parte da
respectiva congregação, o que distorce o próprio conceito de “representação” (Revista Adusp 35, p. 25).
Mexer nas competências de cada
nível de docência não será uma tarefa fácil. A idéia encontra obstáculos
dentro da própria Comissão de Reforma Estatutária. Seu presidente, o
professor Antonio Junqueira, ex-diretor da Faculdade de Direito, pensa
que ampliar o número de titulares é
uma proposição válida, já que melhora o acesso às posições mais altas
de poder. Mas discorda do conceito
de democratização, o qual, para ele,
está ligado à idéia de povo. A proposta de reestruturação da carreira
docente seria apenas, sugere, “uma
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N ovo
A proposta de reestruturação
da carreira docente implica a revogação dos artigos de número 76 a
90, inclusive, do atual Estatuto (referentes aos capítulos I e II do Título VII), que seriam substituídos
pelos novos artigos 76 a 90 e por
uma disposição transitória com um
artigo (vide Quadro 2 na p. 19).
Cria-se, com a volta do nível de
professor adjunto, um novo nível
de carreira entre o professor associado e o professor titular. Para
passar ao nível de professor adjunto, o professor precisará concluir a
livre-docência e ficar pelo menos
dois anos como associado, período
após o qual poderá pedir avaliação
de mérito. A passagem de adjunto
para titular se daria por avaliação
de memorial (novo artigo 86).
A nova redação do Estatuto deixa uma abertura para que as unidades contratem por concurso público,
mediante autorização do Conselho
Universitário, professores assistentes
(com título de mestre). Nesse caso o
grau de professor assistente se constituirá em cargo de início de carreira
e o grau imediatamente superior, o

tex

de professor doutor, se transformará
em nível de carreira, conquistado
pela via do mérito acadêmico (novo
artigo 76, §4º).
Também abre-se uma janela para
a eventual contratação de professor
auxiliar de ensino, em dispositivo redigido de modo duvidoso: “Se houver necessidade de auxiliar de ensino,
o indicado, que deverá estar vinculado a Programa de Pós-Graduação,
será contratado, após concurso público, no regime da CLT” (novo artigo
76, §6º). O indicado será contratado
após concurso? Além da redação dúbia, a perversidade institucional: como não se trata de um “cargo”, este
docente será celetista, portanto terá
direitos trabalhistas reduzidos.
“Um retrocesso”. Assim a professora Suzana Salem Vasconcelos,
do Instituto de Física, e diretora da
Adusp, define o retorno da figura
do professor adjunto. “É um degrau
a mais, só está mudando o gargalo,
nem deveria ter”, critica, advertindo
de que se trata de posição pessoal
e não da entidade (que, na ocasião
da entrevista, ainda não concluíra o
debate das propostas da Comissão

O presidente da Comissão de Reforma Estatutária,
professor Junqueira, é favorável a alterações
moderadas: “Não acho que seja conveniente uma
revolução na USP. É hora de uma reforma e não
de uma revolução”, acredita ele
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to tem pontos obscuros
público para professor titular apenas para pessoas que não pertençam aos “quadros da USP”. Se estiver correta essa interpretação, uma
vez aprovada a proposta um professor da USP que deseje fazer o concurso público para titular terá de
pedir demissão do cargo que estiver ocupando. “É melhor pedir
demissão e fazer esse concurso”,
sustenta Suzana, “do que entrar
pelo segundo caminho” (o concurso para avaliação de mérito).
A única inovação interessante,
acredita ela, é a possibilidade de o
mestre, atual MS-2, ser início de carreira, ainda assim a depender de autorização do CO. “A universidade
está velha, precisa contratar gente
jovem. Na hora em que você abre a
possibilidade de contratar mestre,
começa a ter gente mais jovem dando aula. É bom que possa, mas sem
esse ‘excepcionalmente’ que consta
da proposta”.
De qualquer modo, pensa a professora, uma reforma conduzida pelo
CO dificilmente viria a contemplar
reivindicações históricas da Adusp,
por exemplo, a desvinculação de car-

espécie de republicanização” da universidade, porém “tópica, já que representa alterações pequenas, limitadas”. O que, na opinião do professor, já está de bom tamanho: “Não
acho que seja conveniente uma revolução na USP. A universidade é
para intelectuais que atuam dentro
da razão, não para a revolução, que

é um movimento emocional violento. É hora de uma reforma e não de
uma revolução”, acredita.
Junqueira defende a meritocracia: “Uma coisa é ampliar o quadro dos que podem eleger, ou seja,
o colégio eleitoral, outra coisa é
alterar os critérios para os que podem ser eleitos”. Para ele são os

Daniel Garcia

de Reforma Estatutária). Para ela,
a proposta está equivocada tanto no
método, por não partir de um Congresso Estatuinte, como no mérito.
Na sua opinião, existe o risco de
que a avaliação a que se submeteria
o professor adjunto, para obter a
condição de professor titular, tornese uma modalidade de acesso pior
do que o próprio concurso público
nos moldes atuais. “Fica mais complicado para quem está dentro [da
USP] do que para quem está fora
virar titular”, argumenta Suzana,
lembrando que a avaliação se inicia com parecer de uma comissão
externa. “Uma comissão é externa
na medida em que os professores
não são daquela unidade, mas são
conversáveis, são da USP, não são
de fora. Quais seriam os critérios
para que essa comissão dissesse:
‘esse professor pode ser titular, esse
não’? Não está claro. Possivelmente, critérios com base em número de publicações etc., como o que
vem sendo valorizado hoje”.
No entendimento da professora,
a redação do novo artigo 85 reserva
a possibilidade de fazer concurso

Professora Suzana Salem

reira docente e cargos de mando: “Na
medida em que é preciso ser professor titular para atingir os cargos de
reitor, diretor de unidade, chefe de
departamento, muitos fazem o concurso ou querem ser professor titular
aspirando ao poder. Misturar poder e
mérito acadêmico está errado”. Só há
uma solução para a universidade abrir
a questão do poder: “Uma posição da
Adusp, aprovada em assembléia geral, é de que a reforma do Estatuto
deveria ser feita por uma Estatuinte,
com participação de professores, funcionários e estudantes”.

docentes com nível mais elevado,
nesse caso os titulares, que têm de
administrar a universidade. “Uma
instituição tem que ter alguma hierarquia de mérito. O professor titular é o que examina, e o que vai
examinar não pode ficar subordinado ao examinado, seria uma subversão ilógica”, explica.
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A eleição para o cargo de Reitor é a materialização daquilo que
ele chama “hierarquia de mérito”.
Apenas os professores titulares podem concorrer na eleição, que é
realizada em dois turnos. No primeiro turno são escolhidos oito
nomes em “Assembléia Universitária”, um colégio eleitoral restrito composto pelo CO, pelos conselhos centrais (Graduação, PósGraduação, Pesquisa, Cultura e
Extensão) e pelas congregações
das unidades, somando, na última
eleição de reitor(a), em 2005, tão
somente 1.677 pessoas. No segundo turno, as congregações deixam
de votar, enxugando ainda mais o
colégio eleitoral: 290 pessoas, em
2005 (Revista Adusp 35, p. 7). A lista tríplice resultante desse processo é enviada então ao Governador,
a quem cabe ungir um dos nomes.
André Kaysel, estudante de ciências sociais que acompanhou o debate da proposta de reestruturação da
carreira docente quando era representante discente no CO, acredita
que a USP tem uma organização política oligárquica, que se manifesta
não apenas nas instâncias internas,
mas também nas agências de fomento. Os professores que controlam
essas instituições e agências “não
querem abrir mão do enorme poder
que têm no controle do dinheiro que
circula ali dentro”. No seu entender, o Estatuto da USP está entre
os mais conservadores de todas as
universidades públicas do país.
A proposta de reformar o Estatuto por meio de um Congresso
Estatuinte, com ampla participação
dos segmentos de alunos, docentes
e funcionários, fez parte das reivin-
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André Kaysel, aluno de Ciências Sociais

dicações dos estudantes durante a
ocupação da Reitoria da USP, que
durou 51 dias, entre maio e junho
de 2007. Por motivos óbvios, parte
da burocracia acadêmica recusa-se
a aceitá-lo: “Na última reunião do
Conselho Universitário, por exemplo, o diretor da Química levou uma
nota aprovada na sua Congregação
dizendo que não vai enviar representantes, que não reconhece esse
tipo de congresso como um espaço
legítimo”, conta Trevisan, do DCE.
De acordo com um compromisso
firmado entre a Reitoria e os estudantes da ocupação, o Congresso
Estatuinte, ou 5º Congresso da USP,
faria parte do calendário acadêmico,
seria realizado no início do primeiro
semestre de 2008 e suas decisões
seriam encaminhadas para avaliação pela Reitoria e pelo CO. Segundo Trevisan, o DCE está disposto a
organizar o Congresso ao lado das
outras entidades representativas,
mas seria preciso, antes, aprovar a
proposta em um dos fóruns da enti-

dade, como o Conselho de Centros
Acadêmicos (CCA). Uma comissão
formada de forma paritária por estudantes, funcionários e docentes
ficaria responsável pela organização
do Congresso.
A democratização da USP é hoje uma das principais bandeiras do
movimento universitário. “A universidade não pode estar descolada
da sociedade e de todos os processos que acontecem nela, por isso a
democracia precisa estar aqui dentro”, defende Trevisan. Para seu
colega Kaysel, a política interna da
USP — inclusive as alterações que
se pretende introduzir no Estatuto
— faz parte de um “sistema decadente, no qual as decisões são tomadas por um grupo pequeno e informal”, e o CO “referenda o que
já está elaborado politicamente,
muitas vezes, no corredor, nos gabinetes”. Por isso, nas palavras de
Kaysel, “é preciso pressionar pela
construção de uma nova estrutura
interna, que substitua a atual”.
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Quadro 2- Alterações propostas pela Comissão de Reforma Estatutária
TEXTO ATUAL

TEXTO PROPOSTO

TÍTULO VII - DA ATIVIDADE DOCENTE
Capítulo I - Disposições Gerais

TÍTULO VII - DA ATIVIDADE DOCENTE
Capítulo I - Disposições Gerais

Artigo 76 - O desempenho das atividades docentes, obedecido o princípio de integração de
atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária, far-se-á dentro das seguintes categorias
docentes: I - Auxiliar de Ensino; II - Assistente;
III - Professor Doutor; IV - Professor Associado; V
- Professor Titular. § 1º - As categorias docentes
mencionadas nos incisos III a V constituem a carreira docente. § 2º - Em qualquer das categorias
docentes poderá existir mais de um docente por
Departamento. § 3º - As categorias da carreira
docente referidas nos incisos III e V constituem
cargos; a referida no inciso IV, função. § 4º - A
Universidade providenciará, anualmente, ouvidas
as Congregações, a criação dos cargos de que
trata o parágrafo anterior.

Artigo 76 - O desempenho das atividades docentes, obedecido o princípio de integração das atividades de ensino,
pesquisa e extensão universitárias, far-se-á dentro das seguintes categorias docentes: I - professor doutor; II - professor associado; III - professor adjunto; IV - professor titular. § 1º - As categorias acima mencionadas constituem a
carreira docente. § 2º - O grau inicial da carreira constitui
cargo; os outros graus constituem níveis da carreira, com
as exceções previstas no § 4º deste artigo e no art. 85,
que também constituem cargos. § 3º - Em qualquer das
categorias docentes poderá existir mais de um docente
por Departamento. § 4º - Excepcionalmente mediante autorização do Conselho Universitário, as Unidades poderão iniciar a carreira no grau de professor assistente, que
constituirá cargo. Nesse caso, o grau de professor doutor
passará a constituir nível de carreira, a ser alcançado com
a obtenção do título de doutor, sem novo concurso. § 5º
- A Universidade providenciará, anualmente, ouvidas as
Congregações, a criação dos cargos de que tratam os
parágrafos anteriores. § 6º - Se houver necessidade de
auxiliar de ensino, o indicado, que deverá estar vinculado
a Programa de Pós-Graduação, será contratado, após
concurso público, no regime da CLT.

Artigo 77 - O provimento do cargo de Professor
Doutor será feito mediante concurso público. Parágrafo único - O candidato ao concurso para
provimento do cargo de Professor Doutor deverá
ser portador, no mínimo, do título de Doutor,
outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de
validade nacional.

Artigo 77 - Os candidatos aos concursos de professor
doutor e de professor titular, bem como à livre docência e
aos vários níveis da carreira, deverão apresentar memorial circunstanciado e comprovar as atividades realizadas,
trabalhos publicados e demais informações que permitam
cabal avaliação de seus méritos. Parágrafo único - Na
avaliação do memorial para professor titular e professor
adjunto deverão ser consideradas as atividades de ensino,
pesquisa e extensão, preferencialmente nos últimos três
anos, bem como o engajamento institucional.

Artigo 78 - Os candidatos aos concursos de Professor Doutor e de Professor Titular, bem como à
Livre-Docência, deverão apresentar Memorial circunstanciado e comprovar atividades realizadas,
trabalhos publicados e demais informações que
permitam cabal avaliação de seus méritos.

Artigo 78 - O provimento do cargo de professor doutor
será feito mediante concurso público. § 1º - O candidato
ao concurso para provimento do cargo de professor doutor deverá ser portador, no mínimo, do título de doutor,
outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional. § 2º - Se for aberto concurso público para
provimento do cargo de professor assistente como grau
inicial de carreira, as provas serão as mesmas do artigo
seguinte, exigindo-se dos candidatos o título de mestre.
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Artigo 79 - São as seguintes as provas para concurso de Professor Doutor: I - prova pública de
argüição e julgamento do Memorial; II - prova
didática; III - outra prova, a critério da Unidade.

Artigo 79 - São as seguintes as provas para concurso
de professor doutor: I - prova pública de argüição e
julgamento do memorial; II - prova didática; III - outra
prova, a critério da Unidade.

Artigo 80 - O provimento do cargo de Professor
Titular será feito mediante concurso público ou
mediante transferência de Professor Titular de
outra Instituição de Ensino Superior, sendo necessária, nesta hipótese, a manifestação favorável
de dois terços dos membros da Congregação. §
1º - O candidato ao concurso para provimento
do cargo de Professor Titular deverá ser portador
do título de Livre-Docente outorgado pela USP ou
por ela reconhecido ou, a juízo de dois terços dos
membros da Congregação, especialista de reconhecido valor, desde que não pertença a nenhuma categoria docente da USP. § 2º - O concurso
a que se refere o presente artigo compreenderá:
1 - julgamento dos Títulos; 2 - prova pública
oral de erudição; 3 - prova pública de argüição.
§ 3º - A prova de erudição constará de exposição
sobre tema de livre escolha do candidato, pertinente ao campo de atuação do Departamento. §
4º - A prova de argüição destina-se à avaliação
geral da qualificação científica, literária ou artística do candidato, de acordo com o que dispuserem os Regimentos das Unidades.
Artigo 81 - A USP manterá a instituição da LivreDocência, independentemente de vinculação à
atividade acadêmica na Universidade.

Artigo 80 - A USP manterá a instituição da livre-docência, independente de vinculação à atividade acadêmica na Universidade.

Artigo 82 - O título de Livre-Docente será outorgado mediante concurso público que compreenderá: I - prova escrita; II - defesa de tese ou
de texto que sistematize criticamente a obra do
candidato ou parte dela; III - prova pública de
argüição e julgamento do Memorial; IV - avaliação didática. § 1º - A critério da Unidade,
poderá ainda ser realizada outra prova. § 2º - A
prova de que trata o inciso IV deste artigo destina-se a avaliar a capacidade de organização, a
produção ou o desempenho didático.

Artigo 81 - O título de livre-docente será outorgado
mediante concurso público que compreenderá: I - prova escrita; II - defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente a obra do candidato ou parte dela; III
- prova pública de argüição e julgamento do Memorial;
IV - avaliação didática. § 1º - A critério da Unidade,
poderá ainda ser realizada outra prova. § 2º - A prova
de que trata o inciso IV deste artigo destina-se a avaliar
a capacidade de organização, a produção ou o desempenho didático.
Artigo 82 - O professor doutor que, mediante concurso
público, obtiver o título de livre-docente, passará ao nível de professor associado.
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Artigo 83 - Os candidatos ao título de Livre-Docente deverão ser portadores do título de Doutor,
outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de
validade nacional.

Artigo 83 - O acesso ao nível de professor adjunto se
fará por concurso de títulos, devendo o candidato estar
na condição de professor associado.

Artigo 84 - O Professor Doutor que, mediante
concurso público, obtiver o título de Livre-Docente, passará a exercer a função de Professor
Associado.

Artigo 84 - A obtenção da condição de professor titular
poderá se dar por duas vias: avaliação de mérito por
provas e títulos ou concurso público para provimento
de cargo.

Artigo 85 - Em qualquer das categorias será
permitida a admissão de docentes, respeitada
a titulação correspondente. § 1º - O Auxiliar
de Ensino, que deverá possuir diploma de curso
superior, estará vinculado a programa de pósgraduação e será admitido para iniciação das
atividades docentes. (ver também a Resolução nº
3813/91) § 2º - Será exigido o título de Mestre
para a admissão na categoria de Assistente.

Artigo 85 - O candidato ao concurso público para
provimento do cargo de professor titular deverá ser
portador de título de livre-docente outorgado pela USP
ou por ela reconhecido ou, a juízo de dois terços dos
membros da Congregação, especialista de reconhecido
valor, desde que não pertença a nenhuma categoria
docente da USP. § 1º - O concurso a que se refere o
presente artigo compreenderá: 1 - julgamento dos títulos; 2 - prova pública oral de erudição; 3 - prova pública de argüição. § 2º - A prova de erudição constará
de exposição sobre tema de livre escolha do candidato,
pertinente ao campo de atuação do Departamento. §
3º - A prova de argüição destinar-se-á à avaliação
geral da qualificação científica, literária ou artística do
candidato, de acordo com o que dispuserem os regimentos das Unidades.
Artigo 86 - O acesso ao nível de professor titular farse-á por concurso para avaliação de mérito, mediante
provas e títulos, que seguirão as mesmas exigências
definidas para o cargo de professor titular nos parágrafos do art. 85. § 1º - A inscrição para obtenção
do nível de professor titular deverá ser apreciada pela
Congregação da Unidade responsável pelo concurso,
com base em relatório circunstanciado favorável, sobre
o memorial do candidato, elaborado por comissão externa à Unidade, segundo requisitos mínimos previstos
no Regimento Geral. § 2º - Os candidatos à obtenção
do nível de professor titular deverão estar na condição
de professor adjunto. (ver disposições transitórias para
os atuais professores associados)

Artigo 86 - A Universidade poderá, em caráter
excepcional, contratar, por prazo determinado,
Professor Colaborador, especialista de reconhecidos méritos, portador ou não de titulação universitária.

Artigo 87 - A Universidade poderá, em caráter excepcional, contratar, por prazo determinado, professor
colaborador, especialista de reconhecidos méritos, portador ou não de titulação universitária.
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Artigo 87 - Professores de outras Instituições de
Ensino Superior, portadores, no mínimo, do título
de Doutor ou equivalente, poderão ser admitidos
na USP como Professores Visitantes.

Artigo 88 - Professores de outras instituições de ensino
superior ou profissionais integrantes de instituição de
pesquisa, portadores, no mínimo, do título de doutor
ou equivalente, poderão ser admitidos na USP como
professores visitantes.

Capítulo II - Do Regime de Trabalho

Capítulo II - Do Regime de Trabalho

Artigo 88 - O regime preferencial de trabalho da
atividade docente será o da dedicação integral à
docência e à pesquisa (RDIDP).

Artigo 89 - Na Universidade, o regime preferencial de
trabalho da atividade docente será o de dedicação integral à docência e à pesquisa (RDIDP).

Artigo 89 - O docente em RDIDP obriga-se a
manter vínculo empregatício exclusivo com a
USP, com atividade permanente na Unidade
respectiva, ocupando-se exclusivamente com
trabalhos de ensino, pesquisa e extensão de
serviços à comunidade, admitindo-se a necessária flexibilidade no desempenho de atividades de interesse da Universidade, que não
prejudiquem o exercício regular da função.
Parágrafo único - As acumulações e a percepção de direitos autorais, bem como a participação remunerada em convênios, assessorias
e serviços assistenciais, de docentes sujeitos ao
RDIDP, serão regulamentadas pelo Conselho
Universitário em legislação específica.
Artigo 90 - Tendo em vista os interesses da USP,
poderão ser admitidos docentes em Regime de
Turno Completo e em Regime de Turno Parcial.

Artigo 90 - Tendo em vista as especificidades das Unidades e os interesses da USP, também poderá haver
docentes em Regime de Turno Completo e em Regime
de Turno Parcial.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Artigo 1º - Os docentes, ocupando atualmente a função de associado há mais de 5 (cinco) anos contados
da data de promulgação do Estatuto, poderão ascender ao nível de professor titular na forma do art. 86 e
seu §1º, sem estar previamente no nível de professor
adjunto.
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O “pano

de fundo”
do ataque de Serra
às universidades
César Augusto Minto

Professor da Faculdade de Educação da USP

Maria Aparecida Segatto Muranaka

Professora do Departamento de Educação do Instituto de Biociências da Unesp-Rio Claro

O conjunto de medidas adotadas pelo governo Serra constitui um aprofundamento
das reformas neoliberais do Estado, nos moldes da doutrina elaborada por Bresser
Pereira quando titular do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado (MARE), criado no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso
Fotos: Daniel Garcia

PM barra
manifestantes,
que mostram
suas “armas”
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objetivo deste texto é compreender
melhor o contexto
doutrinário-político
que determina as
ações adotadas pelo
governo do Estado de São Paulo,
em especial no que diz respeito à
área educacional e às universida1
des públicas.
A postura assumida pelo governador Serra, desde o primeiro dia
de mandato, centralizando ainda
mais o poder no Executivo, em movimento contrário ao ideal de um
2
Estado Democrático de Direito ,
já permitia antever a necessidade
de que professores, funcionários
técnico-administrativos e estudantes se organizassem melhor para
o enfrentamento de um período
posterior muito duro.
A opção de governar por decretos (os quais destacamos no
Quadro 1), que acentuam a fragmentação da área educacional e
atacam a já insuficiente autonomia das universidades; a imposição de urgência na tramitação do
PLC n° 30/05 (São Paulo Previdência – SPPrev, hoje Lei Complementar n° 1.010, de 1º/6/07),
sem debate efetivo com os diretamente interessados; e o teor preocupante do projeto do Executivo
de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2008 (LDO-2008, hoje
Lei n° 12.677, de 16/7/2007), que
não provê mais recursos para a
educação e as demais áreas sociais, no entanto define um nível de isenção fiscal de 7,8% do
ICMS para o próximo triênio, já
indicavam que precisaríamos nos
organizar de forma mais contun-
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Na ocupação da Reitoria da USP, mural improvisado apresenta reivindicações

A proposta de delimitar as funções do Estado
explicita o objetivo central da doutrina:
reduzir o tamanho do Estado, o que implica
desresponsabilizar-se pelo atendimento direto
de interesses essenciais da sociedade

dente para resistir a esse conjunto
de medidas.
Apesar das tentativas feitas,
não se vislumbrava a possibilidade de diálogo, de negociação
política, seja com o Executivo,
seja com o Legislativo (este cada
vez mais subserviente àquele), e
3
nem sequer com o Cruesp , que,
por ostentar uma posição refratária ao debate (talvez devido à
forte pressão do próprio Executivo), provocava na comunidade universitária uma forte sensação de conivência com tudo que

acontecia. A postura individual
das reitorias não era diferente,
sobretudo da Unesp e da USP,
evocando até uma certa omissão
face à gravidade dos fatos, o que
causava a apreensão dos diretamente envolvidos.
Se observarmos com atenção
esse conjunto de medidas adotadas pelo governo Serra, será
inevitável constatar que estamos
diante de um aprofundamento da
implantação do Estado de cunho
neoliberal, nos moldes da doutrina da reforma do Estado dos anos
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Quadro 1- Os principais decretos de Serra
Decretos

51.460
(1°/1/07)

51.461
(1°/1/07)

51.471
(02/1/07)

51.636
(09/3/07)

51.660
(14/3/07)

Objetivos formais

Algumas conseqüências

Dispõe sobre as alterações de denominação e transferências que
especifica, define a organização
básica da Administração Direta
e suas entidades vinculadas e dá
providências correlatas

Fragmentação: a educação básica fica na Secretaria da Educação; o Centro Paula Souza na Secretaria de Desenvolvimento, desmembrado da Unesp; e as universidades estaduais na
Secretaria de Ensino Superior (recém criada). A Fapesp fica
na Secretaria de Desenvolvimento (esta vinculação seria revogada pelo Decreto nº 52.086, de 23/8/07, que subordinou a
agência à Secretaria de Ensino Superior)

Organiza a Secretaria de Ensino
Superior e dá providências correlatas

Ataca a autonomia universitária; desconhece a pesquisa básica, privilegiando a “operacional”; ignora o tripé que caracteriza as universidades (ensino, pesquisa, extensão); sequer prevê o financiamento das universidades e nem sua articulação
com a educação básica

Dispõe sobre a admissão e a
contratação de pessoal na Administração Direta e Indireta e dá
providências correlatas

Veda, por tempo indeterminado, a admissão ou contratação
de pessoal no âmbito do Estado, atividades agora ainda mais
centralizadas no Executivo, via Secretaria de Gestão Pública

Fixa normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2007 e dá providências
correlatas

Obriga as universidades a ingressarem no Siafem-SP e autoriza a Secretaria da Fazenda a deduzir, das liberações
financeiras do Tesouro do Estado, valores equivalentes às
contribuições previdenciárias “patronais” não recolhidas pelas
universidades (artigo 12). Observação: tal dedução contraria
acordo entre Executivo e Legislativo durante as discussões da
LDO para 2006 e 2007

Institui a Comissão de Política
Salarial (CPS) e dá providências
correlatas.
Composição: Secretários da
Fazenda, de Economia e Planejamento, de Gestão Pública, do
Emprego e Relações do Trabalho e
Procurador Geral do Estado

A CPS estabelece as diretrizes de política salarial e a Secretaria de Gestão Pública conduz as negociações salariais junto
às entidades representativas dos servidores integrantes da
Administração Direta e das Autarquias. Todas as reivindicações, instituições ou revisões de vantagens e benefícios serão
analisadas previamente pela Unidade Central de Recursos
Humanos da Secretaria de Gestão Pública

Fonte: Fórum das Seis Entidades (atualizado pelos autores)

1990, encabeçada por Luiz Carlos
Bresser Pereira, então à frente do
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), criado no primeiro mandato
de Fernando Henrique Cardoso.
Essa reforma pressupõe que o
aparelho do Estado deve constituir-se de quatro setores: 1) Núcleo
Estratégico, que planeja e formula políticas públicas, define as leis
e cobra seu cumprimento, sendo
composto de Executivo (apenas o

presidente da República, ministros
e auxiliares e assessores diretos),
Legislativo, Judiciário e Ministério
Público; 2) Atividades Exclusivas,
serviços em que se exerce o poder extroverso do Estado de regulamentar, fiscalizar e fomentar;
3) Serviços Não-Exclusivos, onde o
Estado atua com organizações públicas não-estatais e privadas; e 4)
Produção de Bens e Serviços para o
Mercado, onde atuam as empresas,
caracterizado por atividades eco-

nômicas voltadas para o lucro, que
ainda se encontram no aparelho do
Estado, por exemplo, o setor de infra-estrutura (MARE, 1995, p. 23).
Os componentes ou processos
básicos da reforma do Estado dos
anos 1990, que segundo Bresser
Pereira “levarão ao Estado SocialLiberal do século vinte-e-um”, são
quatro: “(a) delimitação de seu papel através dos processos de privatização, publicização e terceirização;
(b) a desregulação; (c) o aumento
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da governança; e (d) o aumento da
governabilidade”. (MARE, 1997, p.
18-20). Vejamos o Quadro 2.
Esse quadro dispensa comentários adicionais, mas cabe lembrar
que, dentre as características vigentes atualmente, destacam-se:
1) a tentativa de alterar conceitos
já estabelecidos; e 2) o intuito de
criar novos conceitos, para que uns
e outros se amoldem aos interesses dos setores sociais dominantes.
Esse empreendimento é realizado
por intelectuais orgânicos — que,
competentes no seu mister, sustentam tais determinações, além de se
encarregarem de sua divulgação,
para que pareçam e sejam assumidas como se fossem próprias da sociedade, e nisso encontram o apoio
de quase toda a mídia, sobretudo
da parcela diretamente envolvida
com esses mesmos interesses, que
realiza a propaganda mais ampla,
essencial para viabilizar os objetivos pretendidos. Vejamos.
O conteúdo do item “a” explicita o objetivo central da doutrina:
reduzir o tamanho do Estado, o que
implica, no nosso entendimento,
desresponsabilizar-se pelo atendimento direto de interesses essenciais da sociedade (a duras penas
consignados na Constituição Federal de 1988 como direitos sociais),
mas não por aquilo que convém
a certas parcelas desta. Para tanto, o mote do primeiro “processo
básico” é a privatização. Quando
esta não for diretamente possível
ou conveniente, lança-se mão da
terceirização, caso de “atividades
ou serviços auxiliares”. E, por sua
vez, se por algum motivo esta não
for viável, deverá ser substituída pe-
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Quadro 2- Processos básicos da Reforma do Estado
(a) a delimitação das funções do Estado, reduzindo seu tamanho em
termos principalmente de pessoal através de programas de privatização,
terceirização e “publicização” (este último processo implicando na transferência para o setor público não-estatal dos serviços sociais e científicos que
hoje o Estado presta);
(b) a redução do grau de interferência do Estado ao efetivamente necessário através de programas de desregulação que aumentem o recurso
aos mecanismos de controle via mercado, transformando o Estado em um
promotor da capacidade de competição do país a nível internacional ao
invés de protetor da economia nacional contra a competição internacional;
(c) o aumento da governança do Estado, ou seja, da sua capacidade de
tornar efetivas as decisões do governo, através do ajuste fiscal, que devolve
autonomia financeira ao Estado, da reforma administrativa rumo a uma
administração pública gerencial (ao invés de burocrática), e a separação,
dentro do Estado, ao nível das atividades exclusivas do Estado, entre a formulação de políticas públicas e a sua execução; e, finalmente,
(d) o aumento da governabilidade, ou seja, do poder do governo, graças à existência de instituições políticas que garantam uma melhor intermediação de interesses e tornem mais legítimos e democráticos os governos,
aperfeiçoando a democracia representativa e abrindo espaço para o controle social ou democracia direta.
Fonte: Caderno MARE nº 1, 1997, p. 18-19 (cópia literal)

la “publicização”, conceito forjado
com a finalidade de transferir para
o “setor público não-estatal”, isto é,
para as Organizações Sociais (OS),
os “serviços sociais e científicos”
— universidades, hospitais, centros
de pesquisa, museus etc. — ainda
prestados diretamente pelo Estado.
Essa leitura preliminar permite
antever o alicerce desse empreendimento e sua complexidade: a lógica
da organização e do funcionamento desse “novo” Estado. Embora a
idéia motriz seja a da privatização
(em suas diversas nuanças), seus
elaboradores não ignoram eventuais resistências, daí preocuparem-se
com o fato de que a privatização
propriamente dita pareça restrita a
atividades mais “afetas ao mercado”, enquanto os serviços auxilia-

res, tais como limpeza, vigilância,
transporte, serviços técnicos de informática, processamento de dados
etc. (MARE, 1997, p. 29) devem
ser terceirizados. O atendimento
dos direitos sociais (aqui concebidos como “serviços sociais e científicos”) deve ser delegado a OS, via
contratos de gestão, por meio dos
quais “(...) serão acordadas metas
de desempenho que assegurem a
qualidade e a efetividade dos serviços prestados ao público” (MARE,
1998, p. 14), mas em tese controla4
dos por “Agências Reguladoras”.
O segundo processo básico (item
“b”) expõe a intenção de que o Estado seja reduzido, no que diz respeito à sua ação reguladora das relações sociais, através da ampliação
de alternativas que devem ficar ao
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Quadro 3- Funções do Estado
Monopolistas
Poder de definir, fiscalizar o cumprimento das leis do país, de impor a justiça, de manter a ordem,
de defender o país, de representálo no exterior, de policiar, de arrecadar impostos, de regulamentar
as atividades econômicas
Correspondentes ao Estado Social
Formular políticas na área econômica e social e, em seguida, realizar
transferências para a educação, a
saúde, a assistência social, a garantia de uma renda mínima, o seguro
desemprego, a defesa do meio ambiente, a proteção do patrimônio
cultural, o estímulo às artes
Econômicas
Garantir a estabilidade da moeda
e do sistema financeiro
Fonte: Caderno MARE nº 1, 1997, p. 21-31
(síntese dos autores)

livre arbítrio do mercado, abdicando do controle direto do Poder Público sobre as prerrogativas vigentes
— não naturais, mas impostas pela
competição estabelecida pelos sistemas econômicos, interno e mundial.
Há uma aparente predisposição a
ignorar ou atenuar conflitos decorrentes do antagonismo das classes
sociais, as quais, em tese, tal Estado
representaria. Vale dizer: o Poder
Público deve promover apenas a
competitividade do país em âmbito internacional (supostamente
neutro) e, no plano interno, buscar
“(...) o fortalecimento das funções
de regulação e de coordenação do
Estado, particularmente no nível
federal, e a progressiva descentralização vertical, para os níveis
estadual e municipal, das funções
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Sob a alegação de “aumento da governança”,
o Estado é incumbido apenas de “atividades
exclusivas”, enquanto o governo é travestido de
zelador dos interesses essenciais da sociedade. Cabe
até a “confusão” entre governo e Estado

executivas no campo da prestação
de serviços sociais e de infra-estrutura” (Plano Diretor da Reforma
5
do Estado, 1995, p. 5).
O terceiro processo básico (item
“c”) prevê a implantação de uma
“administração pública gerencial”,
ou seja, de um Estado “gerente”,
em contraposição a um Poder Público considerado burocrático (no
sentido pejorativo, inferimos), com
vistas a obter o aval da sociedade
para que o governo possa agir de
modo a promover o “ajuste fiscal”
tão caro às elites. Repare-se que,
sob a alegação de “aumento da governança”, o Estado é incumbido
apenas de “atividades exclusivas”,
enquanto o governo é travestido
de zelador dos interesses essenciais
da sociedade, valendo-se de um
apelo de aceitação razoável para
os setores sociais mais incautos.
Para tanto, coube até o recurso à
“confusão” entre governo e Estado
(para o qual a devolução de autonomia financeira é astuciosamente
reivindicada) e, mesmo, à defesa
da separação entre a formulação e
a execução de políticas públicas.
O quarto processo básico
(item “d”) preconiza o aumento
de poder do “governo” (justo, segundo tal visão, pois este repre-

sentaria a sociedade), que contaria
com a contribuição de “instituições
políticas” (supomos que, em especial, Legislativo, Judiciário e Ministério Público) para garantir uma
melhor intermediação de interesses
das classes sociais (no plano interno)
e do país (no internacional). Ademais, esse aumento de poder do
governo contribuiria para aperfeiçoar a democracia representativa,
além de permitir o controle social
ou a democracia direta. Se nossa
leitura não for equivocada, ao contrário do que se afirma, trabalha-se
aqui com uma concepção restrita
de democracia, quiçá circunscrita
ao exercício do voto para escolha
de governantes (Executivo e Legislativo), que representariam legitima
e democraticamente a sociedade,
daí outorgar-lhes maior “governa6
bilidade”.
O Quadro 2 expressa bem a doutrina que alicerça a reestruturação
do Estado, que, agrade ou não, foi
um dos principais empreendimentos dos dois governos de Fernando
Henrique Cardoso, permanecendo
intocada no governo atual. Aliás,
afirmou-se já no primeiro mandato
de Lula da Silva que “A reforma do
Estado ganhou força, com a aprovação das reformas Tributária, da
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As atividades “correspondentes ao Estado Social”
são excluídas do rol de atividades exclusivas do
Estado, podem ser “objeto de concessão”, ou seja,
transferidas para o “setor público não-estatal”

Previdência e do Judiciário. E o País vive a plenitude da democracia e
das liberdades públicas” (BRASIL,
2004, encarte especial).
O Quadro 3 complementa o anterior e explicita com maior clareza
o objetivo maior que embasa essa
reconfiguração do Estado. Vemos,
nele, como ficariam as funções do
Estado. Parte-se do pressuposto de
que “(...) o Estado não deve executar diretamente uma série de tarefas.
Que reformar o Estado significa, antes de mais nada, definir seu papel,
deixando para o setor privado e para
o setor público não-estatal as atividades que não lhe são específicas”
(MARE, 1997, p. 22). Mas é bom
lembrar que se trata de um processo
complexo, em construção, sendo que
sua explicitação por meio de dispositivos legais tem início com a Emenda
Constitucional nº 19, de 04/6/1998, a
7
“Reforma Administrativa” .
As atividades denominadas de
“Monopolistas” e de “Econômicas”
não trazem qualquer novidade, pois
só repetem funções que tradicionalmente cabem ao Estado; ou seja,
de acordo com essa doutrina de reforma do Estado tais incumbências
exclusivas do Poder Público permanecem intocadas. O mesmo não se
pode dizer das atividades alcunha-

28

das de “Correspondentes ao Estado Social”, que merecem destaque,
seja por conter mudanças conceituais significativas, seja por manter
tratamento indevido, preocupantes
tanto aquelas como este.
A primeira mudança diz respeito à própria denominação, pois esta
induz a suspeita de que poderia haver atividades não correspondentes
a um “Estado Social”, sendo inevitável inferir que o Poder Público
poderia privilegiar atividades não
voltadas para os interesses gerais
da sociedade, mas sim para os interesses de parcelas desta, o que é,
no mínimo, questionável, dado o
iminente conflito de interesses. No
limite, seria concebível a existência
de um “Estado não-Social”? Conceitualmente, isto se constituiria
numa aberração, portanto inadmissível. Aliás, tal ocorrência entraria
em contradição com o pressuposto
de que o Estado representaria de
fato a sociedade. Mas é exatamente
tal contradição que essa doutrina
expõe com freqüência.
A segunda mudança refere-se
ao fato de admitir que as atividades
“correspondentes ao Estado Social”
sejam excluídas, efetivamente, do
rol de atividades exclusivas do Estado, na medida em que poderiam

Coreografia do protesto estudantil: “não” aos de

ser “objeto de concessão”, ou seja,
transferidas para o “setor público
não-estatal” (MARE, 1997, p. 25).
Tais atividades são caracterizadas
como as “de formular políticas na
área econômica e social e, em seguida, de realizar transferências
para a educação, a saúde, a assistência social, a previdência social,
a garantia de uma renda mínima,
o seguro desemprego, a defesa do
meio ambiente, a proteção do patrimônio cultural, o estímulo às artes” (idem, p. 23). Ora, a redação
deste segmento induz a leitura de
que poderia haver uma prevalência das políticas econômicas sobre
as sociais, hierarquia essa que não
faz o menor sentido, por simples
pressuposto conceitual, pois tanto as políticas econômicas como o
próprio Estado só subsistem em
função da existência da sociedade
— vale dizer, ela é/deve ser a referência primeira, fonte precípua que
8
determina o restante. Ademais,
nesse contexto, as “transferências”
que seriam realizadas a seguir, para prover o atendimento aos direitos sociais, evocam um tratamento
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O único recurso para barrar ou minimizar os
efeitos do projeto em curso é a ação cada vez mais
organizada dos que percebem sua nocividade social
e também a inconsistência da doutrina que aposta
no “Estado Social-Liberal”

cretos

assistencialista, com se fossem um
favor prestado à sociedade, o que
também não faz o menor sentido.
A manutenção diz respeito ao
fato de que, na nossa tradição, o
desenvolvimento das artes (cinema,
dança, desenho, escultura, música,
pintura, teatro etc.) tem sido delegado apenas ao mecenato, cujos
propósitos nem sempre são altruístas, não raro envolvendo a busca
de lucro, o que nos parece ilícito.
O Poder Público precisa atuar de
forma planejada para que essas importantes formas de expressão e
criação artística sejam garantidas
como direitos legítimos da sociedade, conforme previsto no caput do
artigo 215 da Constituição Federal
de 1988: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos
culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.” Ou seja,
é preciso mudar a maneira de tratar essa área importante, que tem
a ver com a identidade do nosso
povo e contribui de forma inestimável para a criação de patamares

crescentes de cidadania e de humanidade, portanto não podendo ser
apenas “estimuladas” pelo Estado.
Voltemos agora o foco para as atividades “correspondentes ao Estado
Social”. De acordo com a doutrina da
reforma do Estado dos anos 90:
No meio, entre as atividades exclusivas de Estado e a produção
de bens e serviços para o mercado,
temos hoje, dentro do Estado, uma
série de atividades na área social
e científica que não lhe são exclusivas, que não envolvem poder de
Estado. Incluem-se nesta categoria
as escolas, as universidades, os centros de pesquisa científica e tecnológica, as creches, os ambulatórios,
os hospitais, entidades de assistência aos carentes, principalmente
aos menores e aos velhos, os museus, as orquestras sinfônicas, as
oficinas de arte, as emissoras de
rádio e televisão educativa ou cultural, etc. (MARE, 1997, p. 25).
Repare-se que, por um lado, há
o reconhecimento de que o financiamento (de parte) dessas atividades é exclusivo do Estado, pois
“seria difícil garantir educação fundamental gratuita ou saúde gratuita
de forma universal contando com a
caridade pública”, por outro lado, o
mesmo não se pode afirmar de sua

execução: “Pelo contrário, estas são
atividades competitivas, que podem
ser controladas não apenas através
da administração pública gerencial,
mas também e principalmente através do controle social e da constituição de quase-mercados.” (idem, p.
9
25, itálico nosso).
Nesse contexto, a educação (assim como os demais direitos sociais)
e, em especial, o ensino superior,
deixam de ser de fato um direito a
ser atendido diretamente pelo Poder
Público, passando a ser concebidos
como um “serviço” que se inclui no
rol de “atividades competitivas” na
arena do mercado, mas não sem que
antes seja travestido de componente
passível de ser monitorado pela “administração pública gerencial”, por
meio de “controle social e da consti10
tuição de quase-mercados”.
À luz do pano de fundo aqui delineado, arriscaremos três inferências.
A primeira delas é que essa doutrina
não nos parece mais um modismo:
ela veio para ficar, afinal tem conquistado corações e mentes país afora, além de seus condutores agirem
profissionalmente. A segunda diz
respeito ao fato de que os governantes — nas diversas esferas administrativas — já adotam políticas que
têm como baliza essa doutrina, no
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todo ou em parte; no Estado de São
Paulo, por exemplo, o governador
Serra talvez tenha apenas exagerado na dose, tal o frenesi de sua ida
ao butim. A terceira é que o único
recurso para barrar ou minimizar os
efeitos do empreendimento em curso é a ação cada vez mais organizada
dos que percebem sua nocividade
social e também a inconsistência da
doutrina que aposta no “Estado Social-Liberal”, no “mercado humanista” e no “capitalismo social”.
No primeiro semestre deste ano,

diante da “avalanche” mencionada no início deste texto (decretos,
SPPrev, LDO-2008), docentes, funcionários técnico-administrativos
e estudantes não tiveram outra alternativa a não ser deflagrar uma
greve, que no caso dos estudantes
foi acompanhada de ocupações
(oportunas ou não...). A contundência desse movimento nos permitiu
11
chegar a vitórias parciais , e quase
apenas restritas à manutenção de
conquistas anteriores, mas sem dúvida muito significativas no contexto
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Notas

1 Os textos de Francisco Miraglia Neto e de Milton Vieira do Prado Júnior abordam aspectos que são complementares aos aqui tratados. Assim, sugerimos que os três sejam
considerados em conjunto.
2 Sugerimos a leitura do Informativo Adusp edições 229 a 239, do período de 5/2 a 25/7/07.
3 O Conselho de Reitores das Universidades Estaduais do Estado de São Paulo (Cruesp) é
composto pelos reitores da USP, da Unicamp e da Unesp e pelos secretários de Estado,
de Ensino Superior, da Educação e de Desenvolvimento, sendo sua presidência exercida por um desses reitores, eleito por seus membros, com mandato de 1 (um) ano, em
sistema de rodízio (Decreto n° 51.535, de 31/01/2007).
4 “O governo planeja e define a política pública. As empresas prestam os serviços. As demais
atribuições, como definição de padrões de serviço, fiscalização da execução dos contratos e atendimento a reclamações e consultas dos usuários, podem ficar a cargo de um ór-
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político que enfrentamos. Tudo indica que, nesse episódio, o governador
Serra foi apenas obrigado a recolher
e/ou camuflar as suas baterias, que
certamente serão reativadas tão logo
o contexto político lhe permita.
Será preciso resistir e, se possível, avançar. Para tanto, é essencial
que nos empenhemos — em conjunto com o restante do funcionalismo e com os demais setores
organizados da sociedade — para
combater essa torpe façanha antisocial. Mãos à obra!

gão regulador — uma agência” (PENA, 2007). Cabe lembrar que “os princípios da atividade regulatória” encontram-se ainda em discussão no Senado, via Proposta de Emenda
à Constituição n° 81, de 2003, cujo autor é o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).
5 Nesse sentido, segundo Almerindo Afonso, pode-se dizer até que a atual crise de legitimação do Estado capitalista não tem sido maior porque a assunção do seu novo papel de
articulador permite-lhe mais facilmente deslocar a pressão relativa ao atendimento de
direitos sociais para inúmeros atores não-estatais que, levados a se assumirem como
parceiros, assumem também parcela importante da responsabilidade pela execução de
atividades antes exclusivas do Estado. Talvez por isso, hoje, as parcerias sejam consideradas essenciais na implantação de políticas públicas, o que por certo não significa a
diminuição do poder regulador do Estado, mas sua remodelação, inclusive por meio da
troca da noção de governo pela noção de governança (AFONSO, 2003).
6 Segundo Huntington, trata-se de um problema político, que envolve “(...) autonomia,
complexidade, coesão e legitimidade das instituições.” Assim, “(...) a Governabilidade
de uma democracia depende do relacionamento entre a autoridade de suas instituições
de Governo e da força das suas instituições de oposição” (in: BOBBIO et. al., 2004, p.
548), o que nos sugere a possibilidade de concessões políticas de governo — em troca
dessa “governabilidade” — a setores sociais aos quais interessa, por algum motivo, partilhar as atividades até então exclusivas do Estado.
7 A EC nº 19 “Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio
de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências.” A partir daí tal
doutrina passa a ser positivada em diversos instrumentos legais.
8 Por óbvio não ignoramos a importância do sistema econômico e, portanto, das políticas
econômicas para garantir as políticas sociais, mas aqui parece haver uma “inversão lógica”
que, no limite, menospreza a própria existência da sociedade, o que é inadmissível. Ademais, cabe lembrar que, hoje, a palavra “social” se presta a inúmeros desígnios, ou seja,
nossa alusão à inversão lógica refere-se ao fato de que estamos mesmo diante de visões
antagônicas de Estado, apenas exploramos o jogo semântico utilizado no texto em debate.
9 O destaque tem a ver com o fato de que, segundo tal concepção, “(...) não há razão para
que estas atividades permaneçam dentro do Estado, sejam monopólio estatal. Mas
também não se justifica que sejam privadas — ou seja, voltadas para o lucro e o consumo privado — já que são, freqüentemente, atividades fortemente subsidiadas pelo
Estado, além de contarem com doações voluntárias da sociedade. Por isso a reforma do
Estado nesta área não implica em privatização mas em “publicização” — ou seja, em
transferência para o setor público não-estatal”. (MARE, 1997, p. 25)
10 Tal “serviço” deve ser delegado a OS, “(...) um modelo de organização pública não-estatal
destinado a absorver atividades publicizáveis mediante qualificação específica. Trata-se
de uma forma de propriedade pública não-estatal, constituídas pelas associações civis
sem fins lucrativos, que não são propriedade de nenhum indivíduo ou grupo e estão
orientadas diretamente para o atendimento do interesse público” (MARE, 1998, p. 13).
11 Embora nossa reivindicação salarial fosse/seja de 3,15% (índice do ICV-Dieese), para
repor a inflação desde a última data base, e a incorporação de parcela fixa aos salários
(R$ 200 para os que trabalham em dedicação exclusiva e proporcional no caso dos demais regimes de trabalho), é inegável que os 3,37% (índice Fipe-USP para o período)
já consignados e a possibilidade de negociar a parcela fixa no segundo semestre, a depender da arrecadação do ICMS, são frutos da nossa luta. Apesar de os decretos continuarem vigentes, conseguiu-se instar o governador a publicar o Decreto Declaratório
n° 1, de 30/5/07, que por mais estranho possa soar, suspendeu para as universidades
estaduais efeitos de normas ali contidas, que feriam/ferem a autonomia universitária.
Cabe lembrar ainda a transferência da Fapesp para a Secretaria de Ensino Superior
(Decreto n° 52.086, de 23/8/07). Tudo isso não teria ocorrido se não fosse a força do
nosso movimento.
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Em

defesa das
Universidades Públicas
Estaduais
Francisco Miraglia

Professor do Instituto de Matemática e Estatística da USP
Fotos: Daniel Garcia

Passeata de 31/5/07 em direção ao Palácio dos Bandeirantes
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Ao ameaçar, já nos primeiros dias
de 2007, a autonomia da USP,
Unesp e Unicamp, reorganizando
arbitrariamente, ao mesmo
tempo, o sistema público de
ensino, os decretos do governo
Serra encontraram a oposição
de professores, funcionários e
estudantes. Resistiremos a toda
espécie de política que prescreva
uma educação para os mais
aquinhoados; e outra para a
esmagadora maioria dos brasileiros,
propagandeada como “apropriada”,
mas que não passa de treinamento
para a realização de tarefas do
interesse do aparato produtivo

O

movimento de professores, funcionários
e estudantes da USP,
Unesp e Unicamp
no primeiro semestre de 2007, coorde1
nado pelo Fórum das Seis , foi um
embate contra políticas do governo
estadual e de busca de aumento do
financiamento público da Educação Pública em geral. Além de lutar
para reverter um ataque sem precedentes à autonomia das universidades, proferido através de decretos
do governo Serra, baixados a partir
do primeiro dia de seu mandato,
também reivindicávamos, entre outros pontos importantes, reajuste salarial de professores e funcionários e
um aumento significativo das verbas
destinadas a políticas de permanência estudantil. Além disso, era ne-
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Diálogo pouco promissor

cessário enfrentar, na Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo
(Alesp), a proposta de reforma da
Previdência do Executivo Estadual
— a São Paulo Previdência (SPPrev)
— e lutar por mais verbas para a
educação pública e gratuita na Lei
de Diretrizes Orçamentárias para
2008 (LDO-2008).
Há algum tempo que o Fórum
das Seis insiste que os atuais 9,57%
da Quota-Parte do Estado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS-QPE)
destinados às universidades estaduais são insuficientes para a sua
manutenção adequada. Além disso,
reiteradas vezes propusemos que o
montante de recursos destinado à
educação pela Constituição Estadual passasse, urgentemente, de no
mínimo 30% para no mínimo 33%

da receita de impostos do Estado
de São Paulo, incluindo as transferências da União.
É de conhecimento geral o efeito da falta crônica de investimento
na educação pública, a única à qual
a esmagadora maioria da população pode ter acesso. Basta lembrar
a propaganda em época eleitoral.
Na realidade, o compromisso com
este direito social, elemento-chave
para o exercício pleno da cidadania,
não tem sido prioridade na pauta
dos executivos e legislativos estaduais, e o mesmo pode-se dizer do
governo federal.
Para além do fato de que pagar
banqueiros é mais importante do
que educação, saúde, transporte,
entre outros direitos sociais fundamentais, alguns fatores têm influência decisiva no arrocho real de
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Ao calcular o repasse às universidades a Fazenda
subtrai o montante orçado para habitação (1% do
ICMS). Só em 2007, a USP, a Unesp e a Unicamp
deixarão de receber, por conta desta artimanha,
cerca de R$ 54,5 milhões

Aspecto da manifestação de 31/5

verbas para a educação. O primeiro
a ser mencionado é a sonegação fiscal, acompanhada não só da corrupção no aparelho estatal, responsável
pelo controle da arrecadação, mas
também das próprias políticas adotadas pelo governo, que abre mão
de receita por meio de “benefícios”
fiscais, alguns deles aparentemente inofensivos, para setores sociais
específicos, em detrimento da sociedade. Um exemplo desse último
é o decreto 48.034 (de 19/8/03), que
isenta de pagamento de ICMS as
compras feitas pela administração
direta, suas autarquias e fundações.
Parece bom: o Estado não arrecada,
mas também não paga. Um exame
mais detalhado mostra, no entanto,
que, devido à grande capacidade de
compra do aparelho estatal, há uma
perda de arrecadação estimada em

cerca de 4%. Está claro o resultado: acabaram de diminuir todas as
verbas vinculadas (os 16% da saúde, os 30% da educação, os 9,57%
das universidades estaduais, etc.).
Ao lado da sonegação, da corrupção e da evasão fiscal consentidas, outras medidas políticas
aprofundam a falta de verbas para educação e saúde públicas. Por
exemplo: muito embora a contribuição previdenciária dos servidores públicos seja recolhida aos cofres da Fazenda, o pagamento deste
direito é contado como parte da
verba destinada ao exercício ativo
de um direito social. No caso das
universidades estaduais, por exemplo, o pagamento de aposentadorias, incluído nos 9,57%, é cerca de
25% da folha de pagamento dessas
instituições. Outra conta importante é a dos Hospitais Universitários,
que, como deveriam, prestam serviços de atendimento à sociedade,
sem contrapartida da Secretaria da
Saúde do Estado. Ainda no caso
das universidades, antes do cálculo
do repasse a Secretaria da Fazenda
desconta o montante orçado para habitação: só em 2007, a USP,
Unesp e Unicamp deixarão de receber, por conta desta artimanha,
cerca de R$ 54,5 milhões. Além

disso, o Executivo não inclui na base de cálculo várias parcelas importantes do ICMS, como o pagamento, acompanhado das multas e juros
de mora, da dívida ativa do ICMS.
Que fique imediatamente registrado que consideramos fundamentais e socialmente importantes as
contas públicas da educação, saúde,
previdência, habitação, justiça e infra-estrutura, entre outras. O que é
inadmissível é utilizar as verbas de
uma dessas contas para financiar
outra, sacrificando todas.
Além disso, essa política de arrocho faz com que certas providências tornem-se fundamentais para
fechar as contas das universidades.
Exemplos são o resultado da aplicação financeira dos repasses mensais e o atraso, ou não pagamento,
da parte das universidades da contribuição ao Instituto de Previdência do Servidor Público (Ipesp, que
será substituído pela SPPrev), que é
de 6% do salário de cada servidor
autárquico.
O crescimento e a maturação
das universidades estaduais, com
expansão de vagas em cerca de 30%
nos últimos anos, acrescidos dos
problemas advindos dos procedimentos do Executivo mencionados
acima, exigem um aumento signifi-
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cativo das verbas destinadas a toda não passa de treinamento para a mesmo dia, baixa o decreto 51.561,
a educação, em particular para as realização de tarefas do interesse que organiza a Secretaria de Ensiuniversidades estaduais. A falta de do aparato produtivo, esta sim pro- no Superior, a qual passariam a se
verbas para custeio — a universi- pagandeada como “apropriada”, subordinar as universidades estadudade perde autonomia ao ficar de- para a esmagadora maioria dos bra- ais, atacando diretamente a autonopendente de agências de fomento sileiros.
mia universitária. Em particular, na
para o financiamento da pesquisa,
Fruto da luta de professores, es- redação original, o presidente do
de laboratórios e de bibliotecas — e tudantes e funcionários na Alesp Conselho de Reitores das Universia falta de políticas amplas de per- durante o ano de 2006, a LDO-2007 dades Estaduais Paulistas (Cruesp)
manência estudantil, que garantam aprovada pelo Legislativo continha passaria a ser, permanentemente,
o exercício efetivo, a todos os que alguns avanços no financiamento da o Secretário de Ensino Superior.
necessitem, do direito social à edu- educação pública quando foi envia- A pesquisa dita “operacional” pascação, embora não sejam motivo da ao governador Cláudio Lembo, saria a ser prioritária, enquanto
de surpresa, constituem-se, mesmo aliado político de Serra: 31% da re- que a básica não chega sequer a ser
assim, em violência contra a uni- ceita de impostos para a educação mencionada. Ignorando o tripé que
versidade pública e contra todos os em geral e 10,67% do ICMS-QPE caracteriza as universidades (ensique nela estudam e trabalham.
para as universidades estaduais. No no, pesquisa e extensão), não prevê
As entidades que
o financiamento
compõem o Fórum
das universidadas Seis fazem parte
des, nem sua arOs decretos de Serra desferiram um ataque sem
de um conjunto amticulação com a
precedentes à autonomia das universidades
plo da sociedade cieducação básica.
vil que luta contra
No dia 2 de janeiestaduais, conquistada após dura luta em
a transformação
ro, novo decreto, o
1988. Também projetaram a reorganização e
de direitos sociais
51.471, vedando por
fundamentais em
tempo indetermiredirecionamento tanto do Ceeteps quanto da Fapesp
mercadorias ou
nado a admissão ou
que sejam concontratação de pessocebidos e tratados
al, atividades agora aincomo “serviços prestados” à socie- último dia de seu mandato, 31 de da mais centralizadas no Executivo,
dade. Sempre defendemos a expan- dezembro, Lembo vetou todas estas via Secretaria de Gestão Pública.
são do ensino público e gratuito em providências.
No dia 9 de março, o Executitodos os níveis, de modo a poder
No dia 1º de janeiro de 2007, vo dispara o decreto 51.636, que
atender toda a demanda social. Ao o governo Serra baixa o decreto obriga as universidades a ingressamesmo tempo e no mesmo movi- 51.460, fragmentando ainda mais a rem no Sistema Integrado de Admento, reivindicamos que este ensi- área educacional: cria a Secretaria ministração Financeira do Estado e
no seja de qualidade, possibilitando do Ensino Superior (substituindo dos Municípios de São Paulo (Siao desenvolvimento da consciência a do Turismo), e transforma a Se- fem-SP) e autoriza a Secretaria do
crítica e da emancipação pessoal e cretaria de Ciência, Tecnologia e Tesouro a deduzir das liberações
coletiva. Resistiremos a toda espé- Desenvolvimento Econômico em financeiras às universidades valocie de política que prescreva uma Secretaria de Desenvolvimento. A res equivalentes às contribuições
educação para os mais aquinhoa- educação básica fica na Secreta- previdenciárias “patronais” não redos pelo sistema econômico que ria da Educação, o Centro Paula colhidas pelas universidades (artigo
rege a sociedade brasileira; e outra Souza e a Fapesp passam para a 12). Na realidade, as universidades
educação, que ou é inacessível, ou Secretaria de Desenvolvimento. No já declaravam sua movimentação
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financeira mensal no Siafem-SP há versidades estaduais, conquistada da Saúde e das universidades.
algum tempo, agora passando a fa- após dura luta em 1988, origem
Desde o início do ataque desfezê-lo diariamente. A real ameaça, dos decretos editados pelo governo chado pelo Executivo, as entidades
com perda definitiva de autonomia Quércia no início de 1989. Além do Fórum das Seis denunciaram a
financeira, seria que o montante disso, projetava-se uma reorgani- manobra do governo Serra. Foram
dos repasses devidos às universida- zação e redirecionamento tanto inúmeras palestras e artigos em jordes estaduais permanecesse na con- do Centro Paula Souza (Ceeteps), nal, na expectativa de sensibilizar o
ta única do Siafem-SP, necessitando quanto da Fundação de Apoio à corpo das universidades e a opinião
de permissão dos secretários da Fa- Pesquisa do Estado de São Paulo pública para a gravidade da situazenda e Planejamento para serem (Fapesp). Através do Ceeteps far- ção e a necessidade de uma reação
empenhados. Além disso, as univer- se-ia a expansão sem qualidade do enérgica.
sidades perderiam o resultado da ensino, enquanto que afastar-se-ia
Enquanto isso, a posição ofiaplicação financeira dos repasses e gradualmente a Fapesp tanto das cial do Cruesp era de que estavam
teriam o desconto do não repasse universidades estaduais, quanto de em tratativas com o governo, não
ao Ipesp da sua parte — valores seu objetivo fundamental que é o considerando a situação tão grave
que, diante do constrangimento de financiamento da pesquisa básica.
quanto as entidades de professores,
verbas discutido acima, são atualEm paralelo aos decretos, o estudantes e funcionários. Em camente importantes
da universidade,
para fechar suas cona posição das adtas anuais.
ministrações era
A reitora Suely Vilela deixou de comparecer e de
É claro que os
diferenciada. Na
mandar representante a debate sobre os decretos,
governadores de
USP e na Unesp,
São Paulo e o goo silêncio instituem 3/5. Os estudantes exigiram explicação, mas
verno federal têm
cional acerca do
foram recebidos por portas trancadas e seguranças.
outra proposta
ataque de governo
para fechar as
Serra era ensurdeEm um ato espontâneo, ocuparam a Reitoria
contas das unicedor, embora alguversidades: o armas congregações da
rocho de salários,
USP manifestassem sua
recurso muito utilizado para finan- Executivo tomava outras providên- preocupação com o rumo indicado
ciar a operação do Estado. Afinal, cias políticas. Através da Secretaria pelos decretos. A reitora da USP,
é mais fácil perseguir e criminali- da Fazenda, deixava de divulgar os professora Suely Vilela, não comzar movimentos sociais do que en- dados mensais de arrecadação de pareceu, nem enviou representante,
frentar banqueiros, os interesses impostos, negando informações até a um debate sobre o impacto dos
de multinacionais, ou a corrupção, mesmo para o Cruesp. O então Se- decretos nas universidades promofiscal ou de qualquer outra espécie. cretário do Ensino Superior escre- vido pela Adusp.
No dia 14 de março de 2007, no- via artigos e propalava que de moNa Unicamp, um manifesto dos
vo decreto, o 51.660, cria a Comis- do algum a autonomia das universi- diretores de unidade atacava fronsão de Política Salarial, centralizan- dades estava sendo atacada. O Exe- talmente as atitudes do Executivo
do todas as negociações salariais da cutivo enviou à Alesp o seu projeto e, no dia 27 de março, o Conselho
Administração Direta, suas funda- de Previdência Estadual (SPPrev), Universitário da instituição manições e autarquias na Secretaria de que continha dispositivos absurdos: festou seu “completo desacordo”
Gestão Pública. E o Cruesp?
aplicava-se apenas aos servidores com os decretos.
Tratava-se de um ataque sem concursados, deixando de fora mais
Os estudantes da USP novaprecedentes à autonomia das uni- de 250.000 servidores da Educação, mente convidaram a Reitora para
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um debate, no dia 3 de maio, acerca dos decretos e novamente não
houve comparecimento de nenhum
representante da Reitoria. Os estudantes desceram do anfiteatro
da Geografia para o prédio da Reitoria, exigindo alguma explicação.
Recebidos por portas trancadas e
seguranças, em um ato essencialmente espontâneo, decidiram ocupar a Reitoria em protesto contra
os decretos do governo Serra. Além
disso, apresentaram uma pauta de
reivindicações na qual constavam
alguns eixos centrais que discutiremos a seguir.
A partir do início do primeiro
semestre de 2007, o Fórum das Seis
construiu uma pauta de reivindicações, aprovada nas assembléias de
cada categoria, que dava conta da
complexidade da situação política
e da necessidade de reação organizada. A pauta de reivindicações
entregue ao presidente do Cruesp
e reitor da Unicamp, professor José Tadeu Jorge, no dia 17 de abril,
continha os seguintes eixos fundamentais:
• Defesa da construção de um
Sistema de Educação Pública Paulista e da autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades e do Ceeteps, com a manutenção da indissociabilidade de
ensino, pesquisa e extensão, a não
fragmentação dos diversos níveis de
ensino e a revogação dos decretos
do governo Serra;
• Aumento do investimento do
Estado na educação pública em
geral para 33% da receita total
de impostos, incluindo 11,6% da
ICMS-QPE para as universidades e
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Cresceu significativamente a irritação das diversas
categorias com o governo Serra, mas o Executivo
controla o Legislativo e o impede de agir de forma
independente. Esta violação de uma regra básica
da República ameaça a democracia

2,1% do ICMS-QPE para o Ceeteps;
• Dotação orçamentária específica para garantir políticas adequadas de permanência estudantil
e sua ampliação nas universidades
estaduais e no Ceeteps;
• Reajuste de 3,15% (para voltar
ao poder aquisitivo de maio/06 pelo
ICV-Dieese), mais a incorporação
ao salário base de parcela fixa, conforme as seguintes diretrizes:
I. para os docentes, conforme a
2
tabela a seguir:

Regime de
trabalho

Parcela fixa (em R$)

RTP

200/5,7691 = 34,67

RTC

200/2,2727 = 88,00

RDIDP

200

II. para os funcionários técnicoadministrativos, incorporação de
R$ 200 para as jornadas integrais
e, para as outras jornadas, parcela
fixa correspondente à razão entre
a jornada em questão e a jornada
integral.
• Retirada do projeto da SPPrev,
para ampla discussão com todo funcionalismo público.
O Fórum das Seis, tendo que
enfrentar várias frentes, articulouse também com as entidades dos

servidores públicos estaduais. Foi
agendado ato conjunto do funcionalismo, com paralisação, para o
dia 10 de maio, na cidade de São
Paulo. Nesse mesmo dia, a comissão de negociação do Fórum das
Seis reuniu-se com o Cruesp em
Campinas. Muito embora o Cruesp
declarasse que a situação não era
assim tão grave, os reitores declararam que não poderiam dar uma resposta a nossas reivindicações salariais já que a Secretaria da Fazenda
não havia informado a arrecadação
do ICMS. É importante notar que o
Executivo havia ordenado um contigenciamento dos repasses às universidades em janeiro e fevereiro
de 2007, que só em março havia começado a se regularizar. Além disso, o montante de recursos originários da Lei Kandir (que ressarce os
Estados por perda de arrecadação
devido à isenção de ICMS para as
exportações) não estava mais sendo
repassado às universidades.
No dia 16 de maio, estudantes
e funcionários da USP entram em
greve; no dia 17 de maio o Fórum
das Seis promove ato na Alesp pela
retirada do projeto da SPPrev. O
governo, pressionado, decide conduzir negociações pontuais com
os servidores, mas de modo algum
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Assembléia de docentes vota durante a greve: em defesa da autonomia

aceita retirar o projeto. A irritação
das diversas categorias com o governo Serra cresceu significativamente, mas o controle do Executivo
sobre o Legislativo é tão forte que
impede o parlamento de agir de
forma independente. Esta violação
de uma das regras básicas de uma
república, quase sempre presente
na história política brasileira, é uma
ameaça concreta e decisiva ao exercício da democracia e à legitimidade do aparato institucional.
No dia 23 de maio, os professores da USP entram em greve. A
ocupação da Reitoria da USP pelos
estudantes teve um efeito importante na mobilização dos docentes,
fazendo com que o ataque do Executivo à autonomia, a falta de verbas e de políticas efetivas de permanência estudantil, a precarização
do trabalho e a falta de democracia
no interior da universidade viessem
energicamente à tona. No mesmo
dia, o Fórum das Seis incorpora-se

a um ato unificado com o funcionalismo público e outros movimentos sociais organizados, na Avenida
Paulista, em defesa dos direitos sociais e do emprego. Mesmo a chuva
não impediu que cerca de 10.000
manifestantes se dirigissem em passeata para a Alesp, exigindo o fim
do arrocho salarial dos servidores
públicos, a retirada do projeto da
SPPrev e a revogação dos decretos
de Serra.
Neste mesmo 23 de maio, uma
comissão do Fórum das Seis realizou uma nova rodada de negociações com o Cruesp. Os reitores
propõem o índice Fipe de 3,37%
(um caso raro em que este índice
é maior do que o ICV-Dieese de
3,15%), mas rejeitam a proposta
de parcela fixa. Fica acertada nova
reunião de negociação para o dia
6 de junho, na qual ficou acertada comissão conjunta para acompanhamento mensal da evolução
do ICMS (jamais convocada) e foi

apontado o horizonte de outubro/07
para negociação da parcela fixa.
No dia 28 de maio, a Alesp aprova o projeto da SPPrev, mas com algumas modificações, fruto da pressão dos setores organizados do funcionalismo, incluindo o Fórum das
Seis, Apeoesp e SindSaúde. Passaram a ser considerados como servidores efetivos, para efeito dessa Lei
Complementar, todos os servidores
contratados pelo Estado, mesmo
aqueles que o foram via Lei 500,
que pelo texto desta última seriam
“temporários”, alguns na função há
muitos anos. Houve modificação na
constituição dos conselhos, que originalmente eram de exclusiva indicação do governador e passaram a
ser paritários. As universidades, por
exemplo, terão no Conselho Fiscal
um representante, indicado por todos os servidores ativos, aposentados
e pensionistas das três universidades estaduais (!!!). Por outro lado, e
muito grave, consagra-se no artigo
26, inciso I, do texto aprovado, a
“mistura de contas”: os benefícios
pagos serão computados para efeito
de vinculações legais e constitucionais em áreas específicas. Ou seja, a
educação ativa vai ajudar a pagar a
conta da Previdência. Provavelmente, depois do golpe da Previdência
dado pelo governo Lula, este seja,
estrategicamente, o maior dano feito aos serviços públicos essenciais.
No dia 30 de maio, fruto da luta
de professores, estudantes e funcionários em defesa da universidade
pública, o Governador edita um decreto declaratório, alterando parte
substantiva dos decretos baixados a
partir do primeiro dia de seu governo. Muito embora não revogue os

37

Outubro 2007

Revista Adusp

decretos, declara que
Um traço
medidas muito danopoliticamenA
primeira
reação
do
aparelho
institucional
a
uma
sas à autonomia das
te importante,
universidades não
e extremamente
manifestação de discordância ou oposição é o descaso,
se aplicam a estas
negativo, tem perseguido pela desqualificação, e quando necessário, a
instituições. Lemeado toda a nossa
vando em conta a
experiência recente
criminalização. Uma postura autoritária, que torna a
correlação de forno Brasil: a indispolítica inútil e até mesmo desprezível
ças políticas, terposição do aparelho
mos arrancado o
institucional ao diálodecreto declarago e à negociação. A
tório é, sem dúvida, uma vitória do Ceeteps, tendo em vista a delibera- primeira reação à manifestação de
movimento.
ção da Alesp sobre a LDO-2008;
discordância ou oposição às meNa mesma edição do Diário Ofi2. A elaboração de instrumento didas tomadas pelas autoridades
cial na qual foi publicado o decreto legal para garantir vinculação de in- constituídas tem sido o descaso,
declaratório, aparece carta assinada vestimento do Estado de São Paulo seguido por tentativas de desquapelos Reitores e pelo Presidente da para manutenção e desenvolvimen- lificação, e quando julgam necessáFapesp, propondo um grupo de tra- to adequados das universidades es- rio, até mesmo a criminalização dos
balho para analisar o ordenamento taduais.
movimentos sociais. Este compordo Sistema de Ciência e Tecnologia
No mesmo ofício, manifestá- tamento autoritário, dentro e fora
do Estado de São Paulo.
vamos interesse em participar do dos muros da universidade, torna a
Mesmo assim, no dia 31 de maio, grupo de trabalho proposto pelos política — entendida como métoprofessores, estudantes e funcioná- Reitores e o Presidente da Fapesp, do para encontrar soluções socialrios planejavam realizar ato no Pa- e pedíamos que a Secretaria da mente significativas para conflitos e
lácio dos Bandeirantes, pois, além Fazenda fosse instada a divulgar, divergências — inútil e até mesmo
dos decretos, reivindicávamos au- mensalmente e no menor prazo desprezível, ao mesmo tempo em
mento do financiamento para edu- possível, os dados da arrecadação que “ensina” este procedimento escação pública em geral, e das uni- de impostos do Estado.
truturalmente anti-democrático.
versidades em particular. Saindo da
Jamais recebemos resposta. No
Será necessário preservar e amCidade Universitária, a passeata foi entanto, registre-se que a partir pliar a organização e a capacidabloqueada pela Policia Militar no de julho a Fazenda voltou a di- de de ação política estratégica dos
início da Avenida Morumbi. Ape- vulgar os dados mensais de arre- movimentos sociais organizados,
nas uma comissão do Fórum das cadação e que as universidades para fazer frente à presente tenSeis foi recebida no Palácio, protes- voltaram a receber a parte da Lei tativa de transformar a construção
tando contra a falta de liberdade de Kandir que lhes é devida. Por ou- da democracia no Brasil — que
expressão e apresentando as nossas tro lado, o desconto da habitação ainda dá apenas os seus primeiros
reivindicações. No dia 4 de junho, permanece e o governo e seus re- passos — em caricatura, cujos traa coordenação do Fórum das Seis presentantes na Alesp recusaram- ços lembrarão fisionomias autocráprotocolou ofício ao Governador, se a negociar qualquer reajuste ticas e fascistas.
reivindicando a constituição de me- nos recursos destinados à educaNotas
sa e negociação para discutirmos:
ção em geral, às universidades, ou 1 O Fórum das Seis congrega as entidades representativas
dessas categorias e também do Centro Paula Souza,
1. O aumento do investimento vincular recursos ao Ceeteps. Os
organizando-os sempre por meio de resoluções consensuais, devidamente aprovadas por suas instâncias
do Estado de São Paulo na educa- 9,57% do ICMS-QPE permanedeliberativas.
ção pública em geral, em particular cem, com todos os problemas que 2 Os coeficientes correspondem à relação entre os salários bases dos regimes de trabalho, em todos os
nas universidades estaduais e no já conhecemos.
níveis da carreira.
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O

golpe de Serra
na autonomia
e no financiamento
da educação pública

No centro da foto,
de capacete branco,
coronel PM aciona
spray de pimenta
contra manifestantes

Milton Vieira do Prado Junior

Professor do Departamento de Educação Física da Unesp de Bauru

Embora a publicação do Decreto Declaratório deva ser entendida como
uma vitória do movimento de greve das três universidades, o golpe se
consolidou. O governo manteve aprovada uma parte dos decretos,
podendo voltar à ofensiva. Além disso, não ampliou recursos na votação
da LDO. Também continuou com a expansão irresponsável, sem verbas,
do ensino técnico e tecnológico, com a criação de Fatecs e ETEs
39
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istoricamente, a universidade pública é
alvo de políticos em
momentos eleitorais.
O sistema educacional é sempre prioridade e o caminho para combater
a violência, o desemprego, entre
outros problemas sociais. Porém, a
ênfase do discurso nas campanhas
não é transformada em ações práticas quando um governo é eleito.
A questão central é o financiamento, obviamente sempre abaixo
do necessário para mantermos o
modelo de universidade pública e
uma educação de qualidade. O Estado de São Paulo, governado há
mais de uma década pelo PSDB, é
um exemplo da dicotomia entre o
discurso político e a prática.
Vivenciamos, no início deste novo século, um processo de expansão
de vagas nas universidades públicas
paulistas — projeto do governo estadual em parceria com o Cruesp
— visivelmente de caráter eleitoreiro. A proposta de expansão da USP,
Unesp e Unicamp, com a criação
de novos campi, aumento de cursos
e novas vagas, foi um dos pilares da
campanha do sr. Geraldo Alckmin,
em 2002, que culminou com sua
reeleição. Foram liberadas, inicialmente, verbas extraordinárias não
incluídas na Quota-Parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS-QPE), destinadas
à implantação do projeto. No entanto, estes recursos do governo
foram diminuídos ano a ano e não
acrescentados permanentemente
aos 9,57% do ICMS, destinados ao
financiamento das três universidades estaduais. Isso deixou evidente
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Ficou evidente que estávamos sob processo
de intervenção do governo do Estado nas três
universidades estaduais, perpetrado com violência e
pouco apreço às constituições Estadual e Federal

qual era a prioridade do governo:
ampliar sem aumentar o investimento.
Tal situação, denunciada pelos
sindicatos vinculados ao Fórum das
Seis, culminou na mobilização de
professores, funcionários e estudantes, nos anos de 2004, 2005 e
2006; e na luta por mais verbas para
as universidades públicas. Luta esta
que não se resumia à solicitação de
aumento de financiamento somente
para o ensino superior, mas para
todos os níveis do sistema de ensino
público vinculados ao Estado: fundamental e médio, técnico e tecnológico, universitário.
Conseguimos, por dois anos consecutivos, aprovar na Assembléia
Legislativa, a partir de muita pressão da comunidade, a ampliação de
recursos para a educação pública,
na Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) do Estado de São Paulo, para os anos de 2006 e 2007. No caso
das universidades, a ampliação aprovada seria para 10% e 10,43%, nos
dois últimos anos, respectivamente.
O que deveria ser uma conquista foi frustrado, com o veto dos governadores Geraldo Alckmin, em
2005, e Cláudio Lembo, em 2006.
Lembo substituiu Alckmin durante
o ano de 2006, período em que este

concorreu à eleição presidencial. É
importante denunciar que o veto
de Lembo ocorreu no seu último
dia de mandato, quando já estava
eleito o governador José Serra, que
assumiu em 1º de janeiro de 2007.
Obviamente, uma ação orquestrada
e combinada com o novo governo.
O veto à ampliação de recursos para a universidade pública deixou transparecer qual é a política
do governo do PSDB em relação à
educação. Ampliação de vagas, aumento no número de alunos em salas de aulas, baixo investimento em
infra-estrutura e não valorização
dos servidores. Esta é a realidade
que vivenciamos, hoje, nos diferentes sistemas de ensino, a partir do
congelamento da vinculação de recursos à área educacional.
Este fato faria com que novamente, no ano de 2007, tivéssemos
que organizar as categorias de professores, funcionários e alunos. Porém, a comunidade universitária
foi mais uma vez surpreendida. No
início do mandato do governador
Serra, nos deparamos com a publicação de decretos que atacavam a
autonomia universitária. Ficava evidente uma intervenção no Cruesp e
nas finanças das três universidades
públicas.
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Aparato policial breca marcha no início da Av. Morumbi, em 31/5
1

No Decreto nº 51.460 , publicado no primeiro dia do novo governo
estadual (01/01/2007), Serra determina, entre outras coisas, a mudança de denominação da Secretaria de
Turismo para Secretaria de Ensino
Superior e vincula a esta Secretaria
as três universidades estaduais paulistas. No caso específico da Unesp,
o arbítrio chega ao ponto de Serra exorbitar claramente das suas
competências legais, decretando a
extinção do vínculo entre o Centro
Paula Sousa (Ceeteps) e a Unesp.
Isso sem que o Conselho Universitário tenha se pronunciado a respeito e, muito menos, o Ceeteps.
Independentemente do juízo que se
faça deste vínculo dentro da Unesp
ou do Ceeteps, é prerrogativa interna desta universidade manifestar-se
acerca desta questão, e não algo
que se submeta apenas à vontade
do chefe do Executivo paulista.
No mesmo dia, o Decreto nº
2
51.461 modifica a constituição e
o funcionamento do Cruesp, que

passa a ser composto pelos reitores
das universidades estaduais e pelos
secretários de Estado da Educação,
do Desenvolvimento e do Ensino
Superior, estabelecendo que este
último seria o seu presidente.
No dia seguinte, o governador
estabeleceu, no artigo 1º do Decre3
to nº 51.471 , que “ficam vedadas a
admissão ou contratação de pessoal
no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, incluindo as
autarquias, inclusive as de regime
especial, as fundações instituídas ou
mantidas pelo Estado e as sociedades de economia mista.”
Além dessas medidas, a Secretaria de Estado da Fazenda (SF)
vinha realizando reuniões entre
seus técnicos e os representantes
das universidades estaduais, com o
objetivo de transferir a gestão dos
seus recursos financeiros para a esfera do governo do Estado. Gestões estão sendo feitas no sentido
de modificar a sistemática adotada
desde 1996 entre o governo e as

universidades estaduais, na forma
de prestação de contas — neste período, jamais contestadas pelo Tribunal de Contas — e na dinâmica
da execução orçamentária das universidades. Até então, era mandado
para a SF um relatório mensal a
posteriori da realização financeira
de cada uma das universidades sem
que houvesse uma especificação detalhada dos pagamentos e empenhos. Cada uma das universidades
podia realizar remanejamento de
recursos entre as diversas rubricas
do seu orçamento, exercendo, dessa
forma, em sua plenitude, a autonomia financeira e orçamentária consagradas na constituição. Se as uni4
versidades estiverem no Siafem ,
para que se remaneje recurso entre
as rubricas, por exemplo, seria necessário um decreto do governador,
o que colocaria a gestão e execução
orçamentária das universidades sob
a tutela do sr. Serra e, portanto,
sujeita ao insaciável apetite privatizante do PSDB.
Considerando que tudo isto foi
feito sem que houvesse qualquer
contato ou conversa com representantes das universidades estaduais;
que os decretos interferiam diretamente na gestão administrativa
e financeira das instituições; que
havia manifesta intenção da SF de
controlar ponto a ponto a execução
orçamentária, retirando da administração das universidades a prerrogativa de efetuar os remanejamentos
de recursos (dentro do seu próprio
orçamento) que julgarem necessários para o bom andamento das suas
atividades; e, finalmente, que o atual
governo está sendo, ao menos, displicente no cumprimento da Lei Or-
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çamentária Anual (LOA) de 2007, já trevista e artigo no mesmo jornal, duais paulistas, inclusive em dois
que atrasa parte dos repasses por ela tentando justificar o injustificável.
conselhos universitários, afirmando
determinados — ficou evidente que
Para um período de pouca mo- que os decretos em nada alterariam
estávamos sob processo de interven- bilização nas universidades — fé- a dinâmica das universidades. Uma
ção do governo do Estado de São rias de professores, funcionários e fala nada convincente à comuniPaulo nas três universidades estadu- estudantes — este debate na im- dade, visto que a retenção das verais, perpetrado com extrema violên- prensa foi o suficiente para o pri- bas aprovadas no ano anterior e as
cia e pouco apreço às constituições meiro recuo do Governador, no reuniões das equipes técnicas das
Estadual e Federal, que asseguram dia 31 de janeiro, quando emitiu universidades com os membros da
7
autonomia de gestão administrativa o decreto 51.535 , restabelecendo Secretaria da Fazenda e do Planee financeira às universidades públi- a presidência do Cruesp aos rei- jamento continuavam freqüentes,
tores. Além disso, no retorno das deixando cada vez mais clara a incas paulistas.
Como em outros momentos his- atividades, no mês de fevereiro, a tenção do controle financeiro extertóricos, a defesa da universidade polêmica estimulou a organização no da universidade, pelo governo.
pública somente ocorre com a mo- de reuniões, assembléias e debates
As administrações das univerbilização da comunidade universi- na comunidade universitária, que sidades demonstravam preocupatária, pautando interna e externa- buscava compreender o significado ção com a situação, o que culminou
mente a importância
com artigo do reidestas instituições, do
tor da Unicamp,
seu financiamento
professor Tadeu
Sentindo que a situação se agravava, Serra chamou
público e da autonoJorge, intitulado
uma reunião com o Cruesp e anunciou o professor
mia. Neste período,
“A s o b r e v i v ê n não foi diferente.
cia da autonomia
Tadeu como o novo presidente do conselho. Os
8
Após a publicação
universitária” . Ele
reitores diminuíram os ataques e se aliaram ao
resgatava a Constidos decretos, a retuição para defender
ação da comunidiscurso de Pinotti
a autonomia — prindade foi instancipalmente na questânea e de difetão financeira, para
rentes formas.
Inicialmente, os professores Al- dos decretos e as implicações a cur- justificar a manutenção da lógica
administrativa até então utilizada
cir Pécora e Francisco Foot Hard- to, médio e longo prazos.
Nos boletins dos sindicatos do pelos Reitores — e citava a evoluman, da Unicamp, através do jor5
nal Folha de S. Paulo , expuseram Fórum das Seis e dos DCE’s, ficava ção das universidades no ensino,
claramente, no artigo “Serra e o evidente, mesmo antes do início do pesquisa e extensão, no pós-autofim da autonomia universitária”, o ano letivo, a necessidade da cons- nomia. Obviamente, sentindo que a
ataque e a ação intervencionista do trução de uma reação, na mesma situação se agravava, o Governador
governador quando retira a reitora intensidade deste ataque, para bar- chamou uma reunião com o Cruesp
da USP, professora Suely Vilela, da rar as intenções do governo. Estava e anunciou o professor Tadeu copresidência do Cruesp, bem como sinalizada, portanto, a possibilidade mo o novo presidente do conselho.
a publicação dos decretos sem o da construção da greve.
Vale ressaltar que os reitores dimiamplo debate democrático com a
Neste processo, um aspecto nuíram os ataques e se aliaram ao
comunidade. Isto fez com que o se- complicador da mobilização foram discurso do Secretário de Ensino
cretário do Ensino Superior, sr. Jo- as declarações do então Secretário Superior, apontando que nada seria
sé Aristodemo Pinotti, tivesse que do Ensino Superior em diferentes modificado.
responder às críticas através de en- campi das três universidades estaImportante recordar que os pre-
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sidentes dos sindicatos de profes- na Assembléia Legislativa — outro de greve nas três universidades.
sores — Adusp, Adunesp e Adu- ataque do governo Serra ao funNuma tentativa de quebrar a
nicamp — desde o final de janeiro cionalismo público, inclusive das unidade do movimento, em reunião
tentaram publicar na Folha de S. universidades — foram momentos com o Fórum das Seis, os reitores
Paulo o posicionamento da cate- decisivos para o lançamento da pa- oferecem a reposição da inflação,
goria, sendo que o editor do jornal lavra de ordem “Derrubar os decre- ou seja, parte da reivindicação saargumentava que o tema não era tos!”. Porém, foi através do envol- larial das categorias na campanha
prioridade. Porém, com o cresci- vimento, mobilização e disposição salarial. Contudo, foi aprovado nas
mento da mobilização e ampliação para a luta do movimento estudan- assembléias que o foco principal
dos rumores de greve, conseguimos til, que se reorganizou pela base, nesta campanha seria o governo
a publicação do artigo em meados que as intenções se transformaram Serra, com a derrubada dos decrede abril, com o título “Autoritaris- em luta.
tos, contra a SPPrev e a luta por
9
mo e fragmentação da educação” .
O não comparecimento da Rei- mais recursos na LDO. Portanto,
Denunciávamos, logo no início, que tora da USP, no dia 3 de maio, a um mesmo com a negociação, a greve
a preocupação era pelo que estava debate sobre autonomia universitá- se fortaleceu, culminando na orgaescrito nos decretos, mas também ria, chamado pelos estudantes, de- nização de uma grande marcha no
pelo que omitiam. Quais eram as flagrou o movimento de ocupação dia 31 de maio, da frente da Reireais intenções destas
toria da USP, namedidas autoritáquele momento
rias? Era evidente
ocupada por estua fragmentação da
dantes
e funcionáO mês de maio foi marcado por um amplo debate
área da educação
rios, até o Palácio
sobre
autonomia
universitária
e
o
ataque
do
(as universidades
do Governo.
ficam na SecreA força do movigoverno, em todos os meios de comunicação na
taria de Ensino
mento fez com que
capital e no interior
Superior; a eduo governo Serra recação básica na
cuasse. A divulgação
Secretaria da
da marcha e ato em
Educação; o Cefrente ao Palácio levoueteps, com suas escolas técnicas e da Reitoria daquela universidade o a assinar, um dia antes, o Decrefaculdades de tecnologia, na Se- e culminou na greve unificada das to Declaratório nº 1, publicado no
cretaria de Desenvolvimento) e o três categorias nas universidades Diário Oficial no dia 31 de maio,
controle financeiro. Porém, não era públicas. O mês de maio foi marca- reescrevendo parte dos decretos
esperado de um ex-professor do do por um amplo debate sobre au- anteriormente publicados, avançansistema universitário paulista este tonomia universitária e o ataque do do em relação à manutenção da
ataque.
governo Serra, em todos os meios autonomia das universidades.
O protocolo da pauta unificada de comunicação na capital e no inEmbora não tenha sido a revode reivindicações pelo Fórum das terior. O governo tentava criminali- gação dos decretos anteriores na
Seis, no dia 17 de abril, junto ao zar o movimento; porém, o aumen- íntegra, esta nova figura de decreto
presidente do Cruesp, e a paralisa- to da greve, o esclarecimento da (nunca existiu um decreto declação das atividades nas universida- opinião pública sobre o que repre- ratório!) destacou: a) a autonomia
des no dia 25 de abril, em conjunto sentavam os decretos, a força dos financeira das universidades com a
com o funcionalismo, denunciando estudantes nas ocupações por todo manutenção da verba em contas na
a reforma da previdência em ní- o Estado e as manifestações de rua, Nossa Caixa para cada universidavel estadual (SPPrev), em discussão tudo isso gerou o maior movimento de, embora com a publicação diária
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no Siafem, como previsto no decreto 51.636 (o que o movimento também defende, visando a transparência na aplicação dos recursos); b)
possibilidade de remanejamento de
verbas como ocorria anteriormente;
c) a não aplicabilidade às universidades dos decretos 51.471, 51.473
e 51.660, que vedavam a contratação de pessoal e contingenciavam
verbas; d) a não subordinação das
universidades à Comissão de Política Salarial, reconhecendo a negociação salarial entre o Fórum e o
Cruesp; e) modificação da redação
de alguns pontos do decreto 51.461
(que criou a Secretaria do Ensino
Superior), retirando a expressão
“pesquisa operacional” e reafirmando a ampliação de atividades
de ensino, pesquisa e extensão; f)
a manutenção da idéia de “formas
alternativas de formação em nível
superior”, porém, garantindo a deliberação interna na universidade;
g) a supressão dos artigos 20 e 24
do decreto 51.461, que apontavam a
ingerência da Secretaria do Ensino
Superior nas universidades, quando
define as atribuições e competências desta pasta.
Sem dúvida nenhuma, a publicação do Decreto Declaratório necessita ser entendida como vitória
do movimento de greve das três
universidades. Além disso, a publicação antes da nossa marcha do
dia 31 de maio foi uma tentativa de
desmobilização e de desqualificação da continuidade da greve, visto
que administrativamente algumas
das reivindicações dos Reitores foram atendidas. Porém, a manutenção dos decretos 51.460, 51.461 e
51.636 preserva a intenção política
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de: a) fragmentação dos diferentes
níveis de ensino; b) ferir a autonomia universitária quando deixa em
secretarias diferentes o Centro Paula Souza e a Unesp, quebrando o
vínculo entre ambos por decreto; c)
manter a criação da Secretaria de
Ensino Superior e, com a retirada
dos artigos 20 e 24, não fica clara
qual a relação política, educacional
e administrativa com USP, Unesp
e Unicamp; d) omitir como será o
financiamento desta Secretaria.
Portanto, todas estas dúvidas,
que ainda permanecem, justificaram a realização da maior passeata das três universidades públicas
paulistas, no dia 31 de maio, com
mais de 8.000 pessoas entre professores, funcionários e estudantes,
que demonstraram unidade na luta em defesa da autonomia e por
mais recursos para o financiamento das universidades. No entanto,
mais uma vez ficou provado como
o governo Serra pretende agir em
relação aos servidores públicos e,
em especial, com a comunidade das

três universidades públicas. Um
aparato policial, que nos lembrava
o período da Ditadura, interrompeu uma marcha pacífica de professores, funcionários e estudantes,
interditando uma das vias de acesso
à cidade de São Paulo, tentando
desqualificar nossa manifestação.
Mas a imprensa entendeu de que
lado estava à intransigência.
Vale ressaltar que em nenhum
momento o governo recebeu o Fórum das Seis para a negociação, demonstrando uma postura antidemocrática e descaso com o movimento
organizado das universidades.
Principalmente na categoria
docente, a publicação do Decreto
Declaratório gerou a sensação de
vitória e de que este recuo do governo já minimizava ou até mesmo
esvaziava o ataque do Governo à
autonomia das universidades. Tal
fato levou a um recuo progressivo
na greve. Mesmo assim, o movimento perdurou nas universidades
durante todo o mês de junho, com
os estudantes mantendo as ocupa-
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ções e defendendo a revogação to- bléia Legislativa, na seqüência da universidades que, associando ensital dos decretos, mais verbas para aprovação da SPPrev. Ou seja, o no, pesquisa e extensão, constituem
as universidades públicas, amplia- governo possui a maioria absoluta e motivo de orgulho e reconhecimenção da política de permanência es- deixou claros, nesta votação, quais to. Formam profissionais de alta
tudantil, além da pauta específica são os planos para as universida- qualificação, produzem o conhecidiferenciada dos estudantes nas três des e o sistema educacional como mento científico e tecnológico imuniversidades.
um todo: congelar ou diminuir o prescindível para o desenvolvimenCom este quadro, fomos sur- investimento e retirar direitos dos to do Estado e do país, prestam
preendidos com a interrupção, em trabalhadores.
serviço de excelência à comunidade
18 de junho, das negociações entre
Dentro desta perspectiva, o gol- paulista e auto-administram os seus
o Fórum e o Cruesp e, lamenta- pe se consolidou. O governo des- recursos com autonomia. Portanto,
velmente, com a ação policial da viou a atenção da comunidade em atacar a autonomia é não cumprir
tropa de choque na desocupação relação aos decretos, porém, man- com o discurso de campanha, de
do prédio da diretoria no campus teve aprovada uma parte destes, educação de qualidade para o Esde Araraquara da Unesp. Polícia podendo a qualquer momento vol- tado, e não manter um patrimônio
no campus universitário foi o cená- tar à ofensiva. Além disso, não am- referendado socialmente.
rio marcante nesta etapa final, que pliou recursos na votação da LDO
A ameaça às universidades púconsolidou a volta dos
blicas paulistas
tempos de Ditadura
continua e, pore intervenção nas
tanto, a necessiA LDO-2008 foi aprovada com velocidade inédita
universidades públidade da luta perna Assembléia Legislativa, após aprovação da
cas, protagonizados
manece. Um dos
pelo governo Serra
aspectos positivos
SPPrev. O governo deixou claros seus planos para
e, por não terem
neste movimento foi
o sistema educacional: congelar ou diminuir o
se oposto, com o
a rearticulação do
aval dos reitores.
movimento estudaninvestimento e retirar direitos
Entre as matil combativo. Esperanifestações de
mos que se consolide
repúdio à invasão
e, de forma articulada
policial do campus de Araraquara, e, portanto, não se desgastou com com o movimento dos funcionários
finalização da ocupação das reito- a necessidade de vetar o aumento e docentes, continue na luta por
rias da USP e Unicamp, mobili- do financiamento como nos últimos uma educação de qualidade para
zação contra a criminalização do anos. Também continuou com a ex- todos, com financiamento público.
movimento e tentativas de retoma- pansão irresponsável, sem verbas,
da de negociação com o Cruesp, o do ensino técnico e tecnológico, Notas
1 Documento disponível na página www.adunesp.org.br,
movimento foi surpreendido com a com a criação de Fatecs e ETEs,
consultado em 10/09/2007.
2 Documento disponível na página www.adunesp.org.br,
apresentação do relatório da LDO- bem como retirou do cargo de seconsultado em 10/09/2007.
disponível na página www.adunesp.org.br,
2008, que não propunha nenhuma cretário de Ensino Superior o sr. 3 Documento
consultado em 10/09/2007.
ampliação de recursos para as uni- Pinotti, colocando em seu lugar o 4 Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado e dos Municípios de São Paulo.
5 Jornal Folha de S. Paulo, Tendências e Debates, dia 24 de
versidades e nem garantias de ver- professor Carlos Vogt.
janeiro de 2007.
bas extra Quota-Parte de ICMS paAs ações que se seguiram aos 6 Jornal Folha de S. Paulo, Tendências e Debates, dia 26 de
janeiro de 2007.
ra suprir os gastos com a finalização decretos demonstraram a inequí- 7 Documento
disponível na página www.adunesp.org.br,
consultado em 10/09/2007.
do projeto de expansão de vagas.
voca intenção deste governo de su- 8 Jornal
Folha de S. Paulo, Tendências e Debates, dia 1º de
fevereiro de 2007.
A LDO foi aprovada com uma primir as conquistas do povo desse
9 Jornal Folha de S. Paulo, Tendências e Debates, dia 11 de
velocidade nunca vista na Assem- Estado, que foi capaz de construir
abril de 2007.
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Sob pressão, Fapesp

investe mais recursos em
inovação tecnológica
José Chrispiniano
Jornalista

46

Revista Adusp

Outubro 2007

A soma dos investimentos em programas especiais e inovação tecnológica
(R$ 148 milhões em 2006) já equivale ao montante aplicado em bolsas
de pesquisa (R$ 150 milhões). “Parcerias” com empresas como Dedini
e Microsoft, os Centros de Pesquisa, Difusão e Inovação (Cepids) e
os parques tecnológicos fazem aumentar a pressão por recursos para
“pesquisa e desenvolvimento”. Ao mesmo tempo, a Fapesp rejeitou em
2006 nada menos do que 2.310 pedidos de bolsas de mestrado (62% do
total) e 743 pedidos de bolsas de doutorado (53% do total)

A

ssim como as universidades estaduais, a Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de
São Paulo (Fapesp) viveu as turbulências das
mudanças institucionais no primeiro
ano do governo José Serra (PSDB).
Em 10 meses, a fundação vinculouse, sucessivamente, a três secretarias
diferentes. Os famosos decretos de
1° de janeiro de 2007 redefiniram a
pasta à qual a Fapesp estava vinculada até então, a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento
Econômico e Turismo, que perdeu
“ciência e tecnologia” e também
“turismo”. A Fapesp permaneceu,
então, na enxuta Secretaria de Desenvolvimento, e as universidades,
que também pertenciam à antiga
pasta, foram encaminhadas para a
recém-criada Secretaria de Ensino
Superior. Ao assumir esta pasta Carlos Vogt, até então presidente da
Fapesp, a instituição “seguiu” com
ele e se “reencontrou” com as uni-

versidades estaduais, mas agora sob
uma secretaria com outro nome.
Para substituir Vogt na presidência da Fapesp, Serra nomeou o
primeiro colocado da lista tríplice:
Celso Lafer, professor da Faculdade
de Direito da USP, ex-ministro (Desenvolvimento e Relações Exteriores) do governo Fernando Henrique
Cardoso. O novo presidente também
integra o conselho de administração
da Klabin, um dos maiores grupos
empresariais brasileiros.
As trocas no comando não afetam, portanto, os rumos que a fundação pública de fomento à pesquisa
vem trilhando nos últimos anos, no
sentido de crescente envolvimento
com o setor privado. Sérgio Henrique Ferreira, um dos mais importantes cientistas do país, e um
dos poucos a criticar abertamente
a direção da Fapesp, considera que
a instituição tem se afastado cada
vez mais dos pesquisadores. “Houve
um golpe. A Fapesp sempre foi uma
entidade separada do processo de

ensino. Não foi a universidade que
inventou a Fapesp, mas os cientistas.
Não foram todos os professores das
universidades, muito menos os da
sua administração, que criaram a
Fapesp. As pessoas da universidade
criaram o pior conselho que a Fapesp já teve, quase sem cientistas.
Ela não era um instrumento da universidade, mas da pesquisa científica. A Fapesp foi atrelada ao sistema
de ensino superior. As pesquisas hoje podem ser decididas não mais pelos cientistas, mas pela Secretaria.”
Para Ferreira, professor titular
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e ex-presidente da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), a Fapesp foi dominada pelos quadros da
burocracia das universidades estaduais. “O esfacelamento burocrático da Fapesp deve estar fazendo as
pessoas que estão mortas e lutaram
pela fundação rolarem no túmulo”.
Como Ferreira, a Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimen-
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to e Engenharia das Empresas Inovadoras (Anpei) também criticou a
mudança de secretaria e o excessivo
vínculo às universidades estaduais,
mas por considerar que a mudança
induz a desconsiderar a importância
das empresas, institutos de pesquisa e universidades federais e privadas na pesquisa paulista. Nascida de
um programa da Fundação Instituto
de Administração (FIA), a Anpei
— que tem entre seus associados
empresas como Aracruz Celulose,
Petrobras, Nestlé, Embraer e Allelyx
— considera que ainda há um excesso de docentes no conselho da entidade, e que esta deveria continuar
na Secretaria de Desenvolvimento,
justamente para ter maiores laços
com o desenvolvimento econômico.
Já Ricardo Musse, professor de
sociologia da USP, pensa justamente o contrário. Que a definição dos
recursos da pesquisa teria que voltar
mais para o controle da universidade.
“A própria ciência básica já se tornou
um instrumento da reprodução social. Há outra distinção, entre o saber
‘aplicável’ ao aparato de produção e
os saberes necessários à correção, à
regulação e até mesmo à contestação do atual modelo de organização
da produção. Nesse último, englobo enfoques que vão desde a defesa do meio ambiente e da melhoria
das condições de vida até à crítica
do capitalismo. Esse tipo de conhecimento, essencial para o futuro da
humanidade, não tem sido contemplado devidamente pelas agências de
fomento. É por conta disso que tenho
defendido que a definição sobre as
pesquisas volte a ser feita, como outrora, nas Universidades, que são, por
definição, o âmbito mais apropriado
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para isso, dado o seu caráter público,
transparente e democrático”.
No atual conselho superior da
Fapesp há 12 membros, os quais têm
mandato de seis anos. Os reitores
das universidades estaduais paulistas: Suely Vilela (USP), José Tadeu
Jorge (Unicamp), Marcos Macari
(Unesp). Horácio Lafer Piva, ex-presidente da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp),
também membro do conselho da
Klabin; Vahan Agopyan, professor
da Escola Politécnica e presidente
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT); Yoshiaki Nakano, ex-secretário da Fazenda; Luiz Gonzaga
Belluzzo, professor do Instituto de
Economia da Unicamp e proprietário de faculdade privada; os sociólogos José de Souza Martins e Sedi
Hirano, professores da FFLCH; José Arana Varela, professor do Instituto de Química da Unesp de Araraquara; Eduardo Moacir Krieger,
professor da Faculdade de Medicina
e diretor da unidade de hipertensão
do Hospital das Clínicas da USP.
Como informa, de modo eloqüente, o sítio da Fapesp: “Seis desses membros são de livre escolha do
Governador do Estado e os demais
são também indicados pelo governador, a partir de listas tríplices
eleitas pelas universidades estaduais paulistas e pelas instituições de
ensino e pesquisa, públicas e particulares, sediadas no Estado de São
Paulo”. Não existe o menor risco,
portanto, de uma abertura da estrutura da entidade para setores da
comunidade universitária e dos institutos públicos de pesquisa menos
comprometidos com a burocracia
ligada ao governo estadual.

Daniel Garcia

Professor Ricardo Musse

Se as várias mudanças de “encaixe” da Fapesp na estrutura de governo, e as trocas na sua presidência,
sugerem uma certa confusão, as tendências dos investimentos descritos
nos relatórios de atividades e a “longevidade” dos ocupantes do cargo de
diretor científico (considerado o mais
poderoso da fundação) indicam que
a instituição vem perseguindo uma
rota inalterada no tocante às políticas de fomento. Desde 1993, apenas
duas pessoas ocuparam a posição: os
professores José Fernando Perez e
Carlos Henrique de Brito Cruz, que
assumiu em 2004, nomeado pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB).
Perez deixou a diretoria científica
da Fapesp para atuar na iniciativa privada, repetindo o que fizeram alguns
pesquisadores do Projeto Genoma
(símbolo da sua passagem pelo cargo),
que criaram empresas com a Scylla
e a Alellyx, para prestar serviços em
seqüenciamento genético. Brito Cruz
renunciou ao cargo de reitor da se-
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Publicação de revista própria envolve Uniemp,
parceiro investigado pelo MPE
A revista de divulgação científica Pesquisa Fapesp, distribuída
em parte gratuitamente para pessoas de alguma forma vinculadas
à fundação e também vendida em
bancas, está dentro da Fapesp como um projeto de pesquisa, mas
seus recursos são gerenciados pelo
Instituto Uniemp-Fórum Permanente das Relações Universidade-Empresa. Embora as pessoas
que trabalham regularmente na
revista atuem fisicamente na Fapesp, usem endereços eletrônicos
e telefones da Fapesp, e a revista
traga o nome da fundação, é o Instituto Uniemp que remunera todas
elas. Elas não são funcionárias da

Fapesp, nem do Instituto Uniemp,
mas prestam serviços a este por intermédio de pessoas jurídicas.
Como explicado pelo diretorcentífico Brito Cruz, formalmente a
revista é um projeto de pesquisa, coordenado pelo professor Luiz Henrique Lopes dos Santos, da USP e
pesquisador do Centro Brasileiro de
Análise e Planejamento (Cebrap). O
contrato de gestão com o Uniemp é
assinado por Lopes dos Santos.
No Conselho Deliberativo do
Uniemp figuram os três reitores das
universidades estaduais, bem como
o ex-reitor da Unicamp Carlos Vogt,
atualmente vice-presidente de honra
do instituto. Procurada pela Revista

Adusp, a assessoria de imprensa do
Uniemp disse que caberia à Fapesp
esclarecer o valor e natureza do contrato entre a fundação e o instituto, tais como a taxa administrativa
cobrada pelo Uniemp. Mas, até o
fechamento desta edição, a Fapesp
não informou esses dados.
Durante o governo Alckmin,
entre 2001 e 2006, o Uniemp fechou diversos contratos com órgãos
do governo, sem licitação, no valor de R$ 77 milhões. O Ministério
Público Estadual constatou que os
contratos foram ilegalmente repassados para organizações não governamentais, o que motivou abertura
de investigação (vide p. 63).

gunda maior universidade do Estado,
quarentena caso o presidente ou dia Unicamp, quando ainda lhe faltava
retor-científico da Fapesp queira se
cumprir um ano e meio de mandato,
dirigir para a iniciativa privada, que
para tornar-se diretor científico da
vem recebendo recursos da fundaFapesp — em tese um cargo abaição, direta ou indiretamente. TenBrito
Cruz
renunciou
xo da presidência, mas que na
tamos debater esta situação com
realidade é a “alma” da entio professor Brito Cruz, mas
ao cargo de reitor da Unicamp,
dade, nas palavras do primeiele considera que tal questioquando
ainda
lhe
faltava
cumprir
ro a ocupá-lo desde que foi
namento “apenas pretende
criada, o geneticista Warwick
lançar suspeita sobre minha
um ano e meio de mandato, para
Estevam Kerr. Antes, Brito
conduta”.
tornar-se diretor científico da Fapesp
Cruz já exercera por quatro
Criada em 1962, a Fapesp,
— cargo abaixo da presidência, mas
anos a presidência da Fapesp
em razão de sua autonomia
(1996-2000).
de gestão, de receber uma dotido como o mais poderoso
Não há hoje nenhuma restação garantida pela Constituitrição legal ou institucional para
ção estadual (1% do total da receisair deste cargo, o mais influente
ta de impostos), da participação da
sobre as verbas da Fapesp, e assumir
comunidade científica e da limitareitorias de universidades estadução de gastos com folha de pessoal
ais. Nem se impõe qualquer tipo de
em 5% do seu orçamento, foi se
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tornando ao longo dos anos
sim, no período 2003-2006 o
uma das raras entidades do
aumento de recursos para
poder público com poder de
bolsas em valores absolutos
investimento, o que atraiu a
(R$ 15 milhões) é muito inatenção de interesses econôferior ao aumento registramicos de empresas privadas
do para os programas (R$
e de defensores, de dentro
75 milhões).
e de fora da academia, de
Brito Cruz sustenta que
maiores investimentos em
os gastos percentuais com
“inovação tecnológica”, que
bolsas em 2003 represensegundo seus defensores
tam uma anormalidade,
trariam retornos econômiuma resposta à crise caucos maiores para São Paulo.
sada nas contas da fundaNos últimos anos, foi estação pela desvalorização do
belecido um limite para a
real. “Em 2006, o investiconcessão de bolsas de 30%
mento em bolsas foi 11%
dos gastos anuais da fundasuperior ao feito em 2003.
Professor Marco Antonio Raupp
ção, e cada vez mais a direO porcentual do dispêndio
toria da Fapesp concentra a
dedicado a bolsas passou
definição de recursos, financiando
de 38,5% em 2003 para 28,7% em
projetos temáticos definidos pelo
2006 (quando houve aumento do
seu conselho e programas de inovalor e das quantidades de bolvação tecnológica.
sas), retratando a recuperação
Em 2006, o índice de
Em 2006, a Fapesp desemfinanceira da fundação e deaprovação de bolsas solicitadas
bolsou aproximadamente
monstrando que, quando
para o doutorado direto foi de 77%
R$ 522 milhões no financiahouve a crise devida à alta
mento de bolsas e auxílios à
do dólar em 2002, a Fapesp
(219, em 283), mas para o doutorado
pesquisa em todas as áreas
priorizou as bolsas, redutradicional foi de 47% (664 em
do conhecimento. Desse tozindo os gastos em todos os
tal, R$ 150 milhões (28,7%)
outros programas”.
1.407), e para o mestrado só de
foram destinados a bolsas e
Entre 2004 e 2005 houve
38%
(1.203
em
3.193)
R$ 224 milhões (42,9%) a ausignificativa redução tanto de
xílios à pesquisa. Outros R$ 148
número de projetos (de 4.132
milhões (28,3%) sustentaram a sopara 4.002) quanto na quantia
matória de apoio a programas espe— de R$ 136,8 milhões para R$
ciais (R$ 75,7 milhões, 14,5%) e de
128,7 milhões (-5,93%) — destipesquisa para inovação tecnológica ceu quase 8%, e o investimento em nada a bolsas regulares. O número
(R$ 72,3 milhões, 13,8%). Em 2003, valores absolutos mais que dobrou, de projetos de auxílios regulares
esta mesma somatória foi de R$ 73 isso num período de baixa inflação. também diminuiu (de 3.110 para
milhões (20,5% dos desembolsos No mesmo período, a porcentagem 2.999), mas os recursos aumentatotais da Fapesp).
de recursos destinados a bolsas re- ram 17,98%, de R$ 167,8 milhões
Portanto, em apenas três anos, gulares regrediu de 38,3% (R$ 135 para R$ 197,9 milhões. Já o númeo investimento proporcional da Fa- milhões, de um total de R$ 354 mi- ro de projetos e os recursos para
pesp na somatória programas espe- lhões) para 28,7% (R$ 150 milhões, inovação tecnológica aumentaram.
ciais/pesquisa para inovação cres- de um total de R$ 522 milhões). As- Os primeiros, de 1.043 para 1.161,
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Tabela 1
FAPESP - Evolução anual de solicitações e aprovações de bolsas no país e no exterior - 2001 a 2006
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Sol. (1) Apr. (2) Sol. (1) Apr. (2) Sol. (1) Apr. (2) Sol. (1) Apr. (2) Sol. (1) Apr. (2) Sol. (1) Apr. (2)
IC
2884
1853 2907 1872
2881
1846
3248
2128
3157
2041
3513
2353
MS
3023
811
2598
734
2440
716
2771
783
2879
797
3193
1203
DR
1500
719
1322
651
1406
509
1366
484
1257
460
1407
664
DD
179
25
397
247
430
282
387
261
319
203
283
219
PD
711
459
686
455
718
372
964
343
939
372
1009
489
Subtotal 8297
3867 7910 3959
7875
3725
8736
3999
8551
3873
9405
4928
Bolsas no
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Exterior (4)
Sol. (1) Apr. (2) Sol. (1) Apr. (2) Sol. (1) Apr. (2) Sol. (1) Apr. (2) Sol. (1) Apr. (2) Sol. (1) Apr. (2)
NF
0
0
0
0
0
0
0
0
24
7
18
16

Bolsas no
País (3)

PG
PD
Subtotal
Total

7
298
305
8602

1
162
163
4030

2
218
220
8130

0
149
149
4108

0
206
206
8081

0
113
113
3838

0
189
189
8925

0
133
133
4132

0
184
208
8759

0
122
129
4002

0
206
224
9629

0
128
144
5072

(1) Número de solicitações inclui somente pedidos iniciais.
(2) Número de aprovações inclui somente concessões iniciais.
(3) AP = Aperfeiçoamento; IC = Iniciação Científica; MS = Mestrado; DR = Doutorado; DD = Doutorado-Direto; PD = Pós-Doutorado
(4) NF = Novas Fronteiras; PG = Pós-Graduação (Doutorado no Exterior); PD = Pesquisa (antiga Pós-Doutoramento no Exterior)
obs: As concessões podem referir-se tanto a solicitações do próprio ano da concessão quanto a solicitações de anos anteriores.

e os recursos, de R$ 89,2 milhões
para R$ 154 milhões, ultrapassando no ano de 2005 o valor destinado a bolsas regulares.
Isso significa na prática que, enquanto há uma demanda reprimida
de projetos meritórios de bolsas regulares de mestrado e doutorado,
aprovados por pareceristas, mas
depois peneirados e descartados
pela “avaliação competitiva” levada a cabo pelos coordenadores de
área da fundação, a Fapesp anuncia o maior convênio da sua história, que implica um desembolso
seu de R$ 50 milhões, ao longo de
cinco anos, para financiar projetos
que hoje não existem e que serão
definidos posteriormente, em parceria e de acordo com os interesses
da Dedini, gigante do setor de etanol (vide p. 55).

No tocante à política de concessão
de bolsas, a proporção de recursos e
também os montantes concedidos ao
pós-doutorado cresceram bem mais
do que aqueles destinados ao mestrado. O pós-doutorado passou de
R$ 28,8 milhões (21,26%), em 2003,
para R$ 42,4 milhões (32,95%) em
2006. No mesmo período, os valores
destinados às bolsas de mestrado acusaram um tímido crescimento: passaram de R$ 16,4 milhões (12,13%)
para R$ 18,2 milhões (14,2%).
Mesmo assim, em 2006 o índice de
aprovação de solicitações de todos os
tipos de bolsas — iniciação científica,
mestrado, doutorado, doutorado direto e pós-doutorado, no país e no exterior — foi de apenas 52,67%: de um
total de 9.629 solicitações, 5.072 foram
atendidas. Número sofrível, mas superior aos do período 2001-2005.

Em 2001, de 8.602 bolsas solicitadas, foram concedidas apenas 4.030
(46,84%); em 2002, de 8.130 pedidos atenderam-se 4.108 (50,52%);
em 2003, de 8.081 pedidos, foram
atendidos 3.838 (47,49%); em 2004,
de 8.925 solicitações atenderam-se
só 4.132 (46,29%); em 2005, chegouse ao “fundo do poço”, pois houve
8.759 pedidos e apenas 4.002 foram
atendidos (45,69%).
Os dados de 2006 indicam recuperação, mas isso também ocorreu
em 2002, sem confirmar-se nos anos
seguintes. Persistem, além do que,
as já citadas distorções na distribuição de bolsas: em 2006, por exemplo, o índice de aprovação de bolsas
solicitadas para o doutorado direto
foi de 77% (219, em 283), enquanto
para o doutorado tradicional esse
índice foi de apenas 47% (664 em
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1.407), e para o mestrado somente
de 38% (1.203 em 3.193). Assim, o
bom resultado de 2006 reflete uma
preferência maciça pelas bolsas de
iniciação científica, com 67% de pedidos aprovados (2.353 em 3.513),
e, secundariamente, pelas bolsas
agrupadas na rubrica “Bolsas no
Exterior” (vide Tabela 1), com 64%
de aprovações (144 em 224).
No caso específico da USP, os
dados são semelhantes. As solicitações de bolsas de mestrado tiveram
baixíssimo índice de aprovação pela Fapesp em 2002: 35% (375 em
1.072), 2003: 35% (335 em 958),
2004: 32% (386 em 1.208) e 2005:
37% (394 em 1.061). Os números
melhoraram em 2006: 48% (548
em 1.135). Já o índice de aceitação
de solicitações de bolsas de doutorado teve seu pior momento em
2004: 37% (232 em 626), aumentou em 2005: 46% (217 em 475),
e chegou em 2006 a 60% (325 em
547) (vide Tabela 2).
Um programa específico que
consome cada vez mais recursos envolve os Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepids), selecionados
por comissões em 2000. O programa
já começou polêmico, após o Conselho da fundação desconsiderar a
última etapa de seleção do edital e
criar o dobro dos centros previstos
inicialmente: 10, ao invés de cinco.
A Fapesp, segundo seu estatuto,
justamente para não incorrer em
desvio de função, só pode financiar
projetos de pesquisa, não estruturas
fixas. Mas desde 2000, ao mesmo
tempo em que não abriu editais para
novos centros, segue financiando os
Cepids existentes como um projeto
“guarda-chuva”.
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Tabela 2
FAPESP - nº de bolsas regulares solicitadas e contratadas com
pesquisadores vinculados à Universidade de São Paulo - 2002 a 2006
Tipo de bolsa

solicitadas

contratadas

2002
2002
2002
2002
2002
2002
TOTAL

Pesquisa (Exterior)
Doutorado Direto
Doutorado
Iniciação Científica
Mestrado
Pós-doutorado

74
230
620
959
1072
353
3308

54
147
346
701
375
242
1865

2003
2003
2003
2003
2003
2003
TOTAL

Pesquisa (Exterior)
Doutorado Direto
Doutorado
Iniciação Científica
Mestrado
Pós-doutorado

65
250
649
979
958
356
3257

46
159
265
651
335
193
1649

2004
2004
2004
2004
2004
2004
TOTAL

Pesquisa (Exterior)
Doutorado Direto
Doutorado
Iniciação Científica
Mestrado
Pós-doutorado

70
214
626
1116
1208
462
3696

48
155
232
809
386
169
1799

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
TOTAL

Novas Fronteiras (Exterior)
Pesquisa (Exterior)
Doutorado Direto
Doutorado
Iniciação Científica
Mestrado
Pós-doutorado

9
55
164
475
1027
1061
358
3149

3
46
110
217
772
394
186
1728

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
TOTAL

Novas Fronteiras (Exterior)
Pesquisa (Exterior)
Doutorado Direto
Doutorado
Iniciação Científica
Mestrado
Pós-doutorado

13
61
155
547
1125
1135
415
3451

7
52
140
325
883
548
251
2206

fonte: CPD/FAPESP
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Os Cepids recebem recursos
inovação tecnológica consumiam
da fundação em ordem crescenmenos de 1% dos gastos. Entre
te. Em 2001, o programa rece2003 e 2007, porém, os gastos com
A Fapesp, segundo
beu R$ 5.294.431. Em 2003,
inovação nunca ficaram abaiseu estatuto, só pode financiar
R$ 29.046.408. Em 2006, R$
xo de 10% do total. Não que
38.495.881. Outro “projeto de
os representantes do setor
projetos de pesquisa, não estruturas
pesquisa” é a revista Pesquisa
achem suficiente. Menos do
fixas.
Mas
desde
2000
financia
os
Fapesp, desenvolvida através
que acalmar, o crescimento
de um convênio com o instidos gastos com inovação tem
dez Centros de Pesquisa, Difusão e
tuto Uniemp (vide quadro).
gerado, nos setores interesInovação
(Cepids),
que
receberam,
Um projeto de pesquisa fixo,
sados, uma demanda ainda
sem data para terminar, mas
maior por recursos.
em 2006, mais de R$ 38 milhões
que não se enquadra como desCom a eleição de Marco Anpesa operacional da fundação.
tonio Raupp para a presidência da
Outro projeto cria o “InstituSociedade Brasileira para o Progresto Virtual Microsoft Research/Faso da Ciência (SBPC), em julho de
pesp”, que, tal como o convênio
2007, pode-se dizer que a inovação
com a Dedini, coloca a estrutura, mas temáticos são a auto-promoção “chegou” à SBPC. Raupp é coordepareceristas e recursos da Fapesp de certos grupos dentro do conselho nador do Núcleo do Parque Tecnolóa serviço das empresas. Para Brito da Fapesp. Em geral, depois de um gico de São José dos Campos, parte
Cruz, são recursos que a Fapesp certo tempo, restam apenas os apa- do projeto do governo estadual de
“traz” para a pesquisa, não recursos relhos comprados, que não se sabe criar cinco pólos regionais de inteque vão da Fapesp para a iniciativa direito onde vão parar. Estas idéias gração entre empresas e pesquisas,
privada, mesmo que a propriedade de redes para problemas gerais não aproveitando-se de vocações já esintelectual das patentes desenvolvi- podem ser definidas por burocratas. tabelecidas nas cidades escolhidas
das fique com a empresa. No caso Você não pede qualidade no pesqui- (além de São José dos Campos, São
da Microsoft, a empresa norte-ame- sador, no projeto. Você cria um te- Paulo, Campinas, São Carlos e Ribeiricana entra com 400 mil dólares, e ma e quem faz um projeto associado rão Preto). Os parques tecnológicos
a Fapesp faz uma contrapartida de ao tema pode entrar.”
são uma das novidades nos gastos da
250 mil dólares, em um projeto que
Todas essas mudanças de rumo Fapesp em 2007, consumindo por encoloca verbas públicas na contra- e natureza da fundação ficam mais quanto “apenas” um valor em torno
mão do conceito de software livre. claras quando as despesas são ana- de R$ 2 milhões, 0,65% do seu orçaO comitê que define o que será fi- lisadas em um arco de tempo mais mento. Política de desenvolvimento
nanciado é composto por seis mem- longo. Em 1996, a Fapesp tinha me- do Estado executada com recursos
bros, com três membros da empresa nos recursos (despendeu R$ 206 da fundação. No caso do Parque Tece três da fundação.
milhões), e não existiam projetos nológico de São José dos Campos, o
O papel da Fapesp na articulação temáticos, programas para inova- principal foco é o setor aeroespacial,
de redes de pesquisa, que têm trata- ção em empresas, revista Pesquisa com a participação de empresas codo de temas de grande visibilidade, Fapesp ou Cepids, todos criados na mo a Embraer.
como biodiversidade e genoma, e gestão Perez, o início da invenção
Embora Raupp reconheça que
agora biocombustíveis e mudanças de cada vez mais programas pelo sem a luta de anos para estabelecer
climáticas, destacado por Lafer co- conselho da entidade. Os gastos até um sistema de pesquisa não haveria
mo uma das principais funções da então se concentravam em infra- “sequer o que se discutir”, para ele
fundação, é questionado por Sérgio estrutura para pesquisa, bolsas e hoje a prioridade é estimular as pesHenrique Ferreira. “Esses progra- auxílios regulares. Pesquisas para quisas dentro das empresas, que re-
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vertam em ganho econômico. “Toda
empresa. É preciso rever isso se se
a minha carreira foi pela consolidadesejar de fato incentivar a parceria
“A
Fapesp
foi
ção de um sistema nacional de
entre ambos, caso contrário haveciência e tecnologia, pesquisa e
rá sempre muita preocupação já
montada para a ciência
pós-graduação. Um conjunto
que o pesquisador envolvido
acadêmica, e estão tentando
que forma 10 mil doutores.
com projetos desta natureza
transbordar para este lado da inovação.
Esse sistema, do ponto de
não poderá publicar tanto,
vista acadêmico, tem um reaté porque muitos destes
Não sei se em um regime permanente
lativo sucesso. A produção
contratos envolvem sigilo”.
a Fapesp seria o organismo que se
da pesquisa científica está
Na nota emitida pela
do tamanho econômico do
Anpei sobre a mudança de
dedicaria à inovação”, afirma
país. Está tudo bem? Não. Há
secretaria da Fapesp, fica ainRaupp, da SBPC
assimetrias regionais. E há asda mais clara a caracterização
simetrias como a ciência restrita
da pesquisa nas universidades coao ambiente acadêmico, que não
mo a “prima rica” do sistema de cicontribui para a inovação. Ela tem
ência e tecnologia no país, enquanque chegar nos agentes que produto a pesquisa e desenvolvimento
zem bens de valor econômico, as mento à inovação tem sido feito por em empresas e a inovação tecnolóempresas. A sociedade valorizará meio da Fapesp, no plano federal gica seriam carentes de recursos.
muito mais a ciência, pelo impacto tem se dado principalmente através “Enquanto na primeira (produção
na economia”.
dos fundos setoriais, modelo que científica nas universidades) somos
Raupp enxerga espaço para uma considera preferível.
competitivos com o restante do
“outra Fapesp”, por considerar que
Para Solange Corder, do Grupo mundo evoluído, tanto em volume
o atual arranjo é uma tentativa de de Estudos Sobre Organização da como em excelência da pesquisa, o
escapar à finalidade original da en- Pesquisa e da Inovação (Geopi), da setor produtivo brasileiro encontratidade. “A Fapesp foi montada para Unicamp, a ação da Fapesp junto se aquém dos países industrializaa ciência acadêmica, e estão tentan- à inovação tecnológica é “interes- dos em termos de competitividade
do transbordar para este lado da sante”, mas ainda “bastante tímida tecnológica. Por razões várias, ininovação. Não sei se em um regime se comparada com o esforço desta clusive históricas, é esse setor da
permanente a Fapesp seria o orga- agência no fomento aos projetos de economia, atualmente, o elo fraco
nismo que se dedicaria à inovação. natureza mais acadêmica”. Um dos da cadeia tecnológica brasileira.”
Ela está fazendo porque não existe problemas apontados por ela é o
Em outras palavras, a pressão dos
um órgão específico para isso, que entrave legal para o investimento de lobbies vai aumentar. Cada vez mais
seria uma ‘Fapesp’ um pouco dife- recursos públicos a fundo perdido o amparo à “rica” e “competitiva”
rente da que cuida de ciência aca- diretamente nas empresas, o que pesquisa acadêmica, com suas boldêmica”. Estudos para criação de levaria a parcerias com acadêmicos. sas, seus mestrados, suas pesquisas
uma entidade com o perfil de finan- Outro é a resistência do setor a lidar que não visam lucro ou patentes, vai
ciamento para inovação estavam com as empresas e as diferenças de dividir espaço e lutar não só com o
sendo desenvolvidos na Secretaria cultura e objetivos entre eles. “Mui- amparo às pequenas empresas de
de Desenvolvimento pelo secretá- tas empresas encontram dificulda- inovação, mas também com a conrio-adjunto Carlos Américo Pache- des de operar com os pesquisadores cessão de financiamentos para granco, que foi secretário-executivo do acadêmicos e vice-versa. Os critérios des empresas como Dedini, EmbraMinistério da Ciência e Tecnologia de avaliação da produtividade de er, Microsoft e outras, que cada vez
entre 1999 e 2002. Raupp aponta um pesquisador são muito distin- mais recorrem à Fapesp para finanque enquanto no Estado o financia- tos daqueles utilizados dentro da ciar projetos do seu interesse.
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Fapesp & Dedini,
ou a febre do
etanol

Em cinco anos, a agência paulista de fomento investirá um total de
R$ 50 milhões em pesquisas e tecnologias na área de produção do
etanol a partir da cana-de-açúcar, devendo a Dedini Indústrias de Base
investir igual quantia. Os recursos viabilizarão projetos selecionados
por edital. Resta saber se é função da Fapesp direcionar recursos para
pesquisas relacionadas exclusivamente com interesses privados
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A Fapesp firmou o maior con- Unidos e na União Européia. Em
A assessoria de imprensa da
vênio de sua história em julho outro convênio firmado no passa- Dedini ressalta que o convênio
de 2007. A entidade paulista de do (que envolveu também a extin- não se restringe ao DHR e que
fomento se comprometeu, junta- ta Coopersucar), a Fapesp apoiara a intenção da empresa é “fomenmente com a Dedini Indústrias o desenvolvimento do DHR com tar novas pesquisas e tecnologias
de Base, empresa de grande porte um projeto selecionado no Progra- para produção de etanol e não
que produz usinas de álcool, a in- ma de Pesquisa em Parceria para somente aprimorar os produtos
vestir um total de R$ 100 milhões Inovação Tecnológica (Pite), para já produzidos pela empresa”. “O
(soma dos R$ 50 milhões de cada o qual foram destinados R$ 3,7 DHR está em pesquisa desde a
uma das partes) nos próximos cin- milhões em cinco anos. Naquela década de 80 e até o momento a
co anos para o desenvolvimento ocasião, participaram da pesquisa Dedini não ‘lucrou’ com a pesquide pesquisas e tecnologias na área o Centro de Tecnologia Canavieira sa. Esse tipo de investimento é a
de produção do etanol a partir da (CTC) e a Universidade Estadual longo prazo e não prevê ganhos
cana-de-açúcar. Os recursos via- de Campinas (Unicamp).
específicos em forma de faturabilizarão propostas da academia
mento”, complementa.
que serão selecionadas por meio
Estão sob o domínio da Dedini
de edital.
metade do mercado brasileiro de
No discurso que adornou o
fabricação de usinas de álcool e
A Fapesp acaba
ato de assinatura do acordo
um quarto do mercado munde
atribuir-se
a
missão
público-privado, durante o
dial. A previsão é de que as
5º Simpósio Internacional
vendas cheguem a R$ 1,8
de prestar “apoio estatal à
e Mostra de Tecnologia
bilhão em 2007. A Dedini,
pesquisa
acadêmica
e
à
pesquisa
da Agroindústria Sucrocom sede em Piracicaba
alcooleira (Simtec), o go(SP), produz atualmente
industrial” na área do etanol,
vernador José Serra de24 usinas por ano. Pretenpara manter a competitividade
clarou que o acordo não
de chegar à meta de 33 por
tem como intuito “privatizar
ano até 2010. Pertence ao
do setor privado
pesquisas feitas em instituigrupo Ometto, fundador da
ções públicas”. Segundo ele, o
Cosan, soberana no setor sucroacordo tem como objetivo “tornar
alcooleiro, com faturamento anual
essas pesquisas cada vez mais púde R$ 2,4 bilhões.
blicas, pelo acesso que a elas terão
A unidade piloto do DHR,
o setor produtivo e a sociedade”.
De acordo com a própria Fa- construída no primeiro projeto
O problema é que um dos pon- pesp, o convênio relativo ao pro- que contou com o apoio da Fatos centrais do convênio trata do jeto DHR, firmado em 2002, es- pesp, está instalada na Usina São
aperfeiçoamento do Sistema De- tabelece que à entidade paulista Luiz, em Pirassununga. A área
dini Hidrólise Rápida (DHR), de de fomento caberá a fração de pertencia à Dedini Agro, que foi
produção do etanol a partir do apenas 9% dos “benefícios aufe- vendida para o grupo espanhol da
bagaço de cana. Dos 27 itens lis- ridos com a tecnologia resultan- área da construção Abengoa. “A
tados entre os temas de interesse te, quer seja ela patenteável ou planta-piloto pertence à Dedini
para as Chamadas de Propostas não”. “O investimento feito pela Indústrias de Base. Só foi utilizade Pesquisa do convênio, 12 dizem empresa foi muito maior que o do o espaço da usina da Dedini
respeito exclusivamente ao DHR, da Fapesp”, justifica o diretor Agro. A venda não muda em nada
processo esse que foi patenteado científico Carlos Henrique Brito a utilização do DHR”, assegura a
pela Dedini no Brasil, nos Estados Cruz.
assessoria da empresa.
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O diretor científico da Fapesp
dá a entender, nas declarações
que prestou à Revista Adusp, que a
agência de fomento pretende corrigir, por meio de suas parcerias
com o setor privado, aquilo que
considera uma lacuna na atuação
da União em matéria de etanol.
Vejamos: “O investimento feito
pelo setor privado em etanol no
Brasil se dirige à produção, e não
à pesquisa. Países como os Estados Unidos, China e Índia têm
programas governamentais importantes para apoio à pesquisa sobre
etanol em empresas e em instituições acadêmicas. Para que o Brasil
possa manter a competitividade de
hoje, devido a anos de investimento público e privado em pesquisa,
é fundamental o apoio estatal à
pesquisa acadêmica e à pesquisa
industrial nesta área”.
Assim, certamente por concluir que não há no Brasil “programa governamental importante
para apoio à pesquisa sobre etanol em empresas e instituições
acadêmicas”, a Fapesp acaba de
atribuir-se a missão de prestar
algum “apoio estatal à pesquisa
acadêmica e à pesquisa industrial
nesta área”, para “manter a competitividade” do setor.
Um dos principais horizontes desta corrida por competitividade, porém, encontra-se justamente na produção de etanol
por meio da celulose, essência
do DHR da Dedini. A cana-deaçúcar tem um terço de sacarose
e dois terços de celulose. Por enquanto, o álcool produzido vem
apenas da sacarose. Trata-se, portanto, de uma corrida para for-
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talecer uma tecnologia majoritariamente privada. Ora, ocorre
que o desenvolvimento do etanol
a partir da celulose também está
sendo pesquisado pela Petrobras
— como se sabe, uma estatal federal do setor energético.
A aposta do setor público na
onda dos biocombustíveis tem
provocado outros tipos de análises. Pesquisador do Instituto de
Pesquisas Econômicas Aplicadas
(Ipea) do Rio de Janeiro, Gervásio Castro de Andrade entende o
investimento público em pesquisa
e inovação na área do etanol, mas
critica os polpudos financiamentos destinados ao setor. “Esse
terreno da produção do etanol é
imprevisível e está muito vinculado aos preços do petróleo. Se os
preços do petróleo caírem, essa
farra do etanol pode ir por água
abaixo”, pondera.
Andrade sugere que os recursos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), por exemplo,
provenientes em grande parte do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e do PIS-Pasep, sejam
utilizados para outros fins que
não o crédito para a indústria
do etanol. “O setor poderia ser
financiado pelo mercado financeiro, que já está acostumado
a correr riscos. O mercado de
capitais cresceu bastante nos últimos tempos”, sublinha.
A falta de investimento privado
em inovação é um fato no Brasil,
destaca a pesquisadora Solange
Corder, do Grupo de Estudos Sobre Organização da Pesquisa e da
Inovação (Geopi), da Unicamp.

“Com exceção de alguns grandes
grupos e de algumas iniciativas interessantes de empresas de menor
porte, ainda é pequeno o esforço
por parte das empresas de fazer
esse tipo de investimento em inovação”, constata.
Há ainda uma indisponibilidade completa e muito grave
do setor financeiro privado em
participar do processo, porque
o próprio governo desincentiva
este tipo de iniciativa quando lança títulos no mercado financeiro.
“Ou seja, como o governo precisa
se financiar e seus papéis são investimentos seguros, é claro que
os agentes financeiros preferem
esta opção a aportar recursos em
capital de risco ou em qualquer
outro instrumento de incentivo
à inovação. Dentre estes agentes
encontram-se os fundos de pensão e as seguradoras”.
O convênio Fapesp-Dedini
não coloca o interesse público em
primeiro lugar, na visão de Ricardo Musse, professor de Sociologia da Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas da
USP. “O poder público não pode canalizar seus recursos diretamente para uma determinada
empresa privada. Isso configura
favorecimento, mesmo quando
há uma competência firmada por
parte dessa empresa”, observa.
“Seria necessário constituir uma
empresa pública voltada especificamente para a inovação. É o
caso de construir algo para o processo industrial seguindo o modelo bem-sucedido, no terreno
da agropecuária, da Embrapa”,
sugere Musse.

57

Revista Adusp

Outubro 2007

“Compromisso com a pesquisa

acadêmica fundamental é
inabalável”, declara Brito Cruz
A Revista Adusp solicitou à Fapesp uma entrevista
com o professor Carlos Henrique de Brito Cruz,
diretor científico da fundação. Foi-nos informado
que, por questões de agenda, o professor não
concederia entrevista, mas dispunha-se a escrever
um artigo. Após novas conversas com a assessoria
de imprensa da Fapesp, o diretor científico dispôsse a responder a questões enviadas por correio
eletrônico. Posteriormente, condicionou suas
respostas a um compromisso nosso de que seriam
publicadas na íntegra, sem edição. As perguntas
foram então reduzidas por nós a um número de dez.
Elas são reproduzidas a seguir, com as respectivas
respostas do professor Brito Cruz.
Revista Adusp - Como o sr. explica a diferença de tratamento que
vem sendo dada às pesquisas básicas e às pesquisas relacionadas à
inovação tecnológica? Em entrevista concedida à Folha de S. Paulo, o
sr. afirmou que “o desenvolvimento
tecnológico é a indústria que precisa resolver, com a construção de
seus centros de pesquisas”. Essa
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declaração não está em contradição
com os próprios números de desembolso da Fapesp?
Brito Cruz - O desenvolvimento
tecnológico deve ser, como ocorre
em todo o mundo, tarefa principalmente da empresa, em seus centros
de pesquisa. O estado brasileiro,
através de agências como a Fapesp,
CNPq, Finep, BNDES, deve contri-

buir para que isso aconteça. Uma
das formas de fazer isso é favorecer
a interação dos cientistas da empresa
com cientistas da academia, pois, no
Brasil, a academia tem muito maior
tradição em pesquisa do que as empresas. Não há contradição alguma
entre reconhecer que o desenvolvimento tecnológico deve ocorrer na
empresa e se incentivar a pesquisa
em cooperação entre universidades
ou institutos de pesquisa e empresas.
O compromisso da Fapesp com
a formação de recursos humanos e
com a pesquisa acadêmica fundamental é sólido e inabalável.
A reportagem se equivoca na
análise dos dados. Supõe que os recursos destinados a Programas Especiais e aos Programas de Inovação Tecnológica excluem a Pesquisa
Básica, o que não é correto. Basta
analisar os Relatórios de Atividades
publicados na página web da Fapesp:
1. Quase metade do aumento de
dispêndio em Programas Especiais
se deveu, em 2005, ao Programa
de Equipamentos Multiusuários,
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à pesquisa envolvendo empresas
foi no financiamento à pesquisa em
pequenas empresas de base tecnológica. Boa parte destas é formada
por egressos das universidades que
tentam atuar como pesquisadores
em empresas e ao mesmo tempo
criar desenvolvimento econômico
tão necessário para o país.
Revista Adusp - Também não seriam contraditórios acordos como o
assinado com a empresa Dedini? A
quantia de R$ 50 milhões que será
desembolsada pela Fapesp não poderia ser utilizada para uma atividade de produção de conhecimento
menos direcionada ao interesse in“No convênio
dustrial corporativo? Esse conProfessor Brito Cruz
vênio não traduz exatamente a
Fapesp-Dedini, e nos outros
tendência de “utilitarismo de
convênios do Programa PITE,
essencial para a atualização
direita” em prol das indústrata-se de trazer recursos de empresas
de equipamentos de pestrias citada na mesma entrequisa nas universidades e
vista à Folha de S. Paulo?
para financiar projetos de pesquisa
institutos de pesquisa.
Brito Cruz - No convênio
nas universidades e institutos que
2. Outra parte importante
Fapesp-Dedini, e nos outros
do aumento de dispêndio nas
convênios do Programa PIajudam a aumentar o volume de
programações Especial e InoTE, trata-se de trazer recurfinanciamento
para
a
pesquisa
vação deveu-se às aplicações no
sos de empresas para financiar
programa Cepid, que se desenrola
projetos
de pesquisa nas univeracadêmica”
principalmente na USP e Unicamp e
sidades e institutos. No convênio
tem seu foco na realização de pesquicom a Dedini, a Fapesp trará R$ 50
sa fundamental em várias áreas.
milhões da empresa, em cinco anos,
3. A terceira contribuição ao au5. A quinta contribuição ao para financiar projetos de pesquisa
mento do dispêndio foi devida a um aumento de dispêndio referido em universidades e institutos no
convênio com a Finep, com o qual deveu-se ao Programa Jovens Estado. Estes recursos de emprea fundação trouxe recursos federais Pesquisadores em Centros Emer- sas ajudam a aumentar o volume
para financiar pequenas empresas gentes, no qual a maior parte dos de financiamento para a pesquiem São Paulo, um importante obje- projetos é para jovens cientistas sa acadêmica, inclusive com bolsas
tivo para o desenvolvimento econô- na USP, Unicamp e Unesp im- de estudo para pós-graduação e de
mico e social no estado.
plantarem novas linhas de pesqui- pós-doutorado.
4. A quarta contribuição deveu- sa acadêmica, a maior parte em
Este, e outros convênios da Fase ao aumento dos custos das linhas áreas fundamentais.
pesp com empresas para co-finanusadas pela Rede ANSP, que gaUma análise mais atenta dos da- ciamento de pesquisa, criam oporrantem à comunidade de pesquisa dos mostra que a única parte do tunidades acessíveis a todo pesquipaulista acesso à internet.
aumento que se deveu certamente sador interessado, pois sempre se
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usam editais de chamada pública de
propostas. A avaliação é rigorosa,
usando múltiplos assessores.
Quanto ao “utilitarismo de direita”, a expressão foi usada significando o ato de se valorizar a universidade exclusivamente pela ajuda
que ela possa dar às empresas. Criticar este exagero não significa advogar que a universidade se isole da
sociedade. O mesmo vale para a expressão “utilitarismo de esquerda”.
É bom para a universidade interagir com a sociedade, oferecendo e
recebendo conhecimento. A interação contribui para a melhor formação dos estudantes e para trazer
novos desafios de pesquisa, além
de trazer recursos adicionais para
o apoio à pesquisa. Certas áreas se
beneficiam da mesma forma — formando melhor seus alunos e contribuindo para o avanço do conhecimento — de interações com órgãos
de governo e associações de classe
trabalhando em pesquisa sobre problemas sociais e de grande impacto.
Essencial para a universidade é ter
sempre em mente que sua grande
contribuição à sociedade está na
boa educação de seus estudantes e
nas descobertas que farão progredir
o conhecimento humano.
No documento “Ciência e Pesquisa, Contribuição dos Homens do
Laboratório e da Cátedra à Magna Assembléia Constituinte de São
Paulo” em que se propôs a criação de uma fundação de amparo à
pesquisa à Assembléia Constituinte
Paulista, em 1947, lê-se:
“Entender-se-á, para os fins
destes Estatutos, por ‘pesquisa científica’, ou abreviadamente
‘pesquisa’: a busca ou investigação,
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com o objetivo de obter novos conhecimentos ou confirmar outros,
já obtidos, em qualquer campo da
ciência e da técnica, por qualquer
meio e em qualquer escala, quer
seja com finalidades utilitárias
imediatas, quer não”.
Os Homens do Laboratório e da
Cátedra que propuseram à Magna Assembléia Constituinte de São
Paulo, em 1947, a criação da Fapesp, entendiam que a ciência se
faz em ambientes diversificados e
com pessoas de variados interesses.
O tom de questões apresentadas
nesta entrevista indica uma dificuldade para reconhecer a comunidade científica paulista como ela
é: madura e diversificada, atuando
em muitas frentes, de acordo com
perfis, vocações e escolhas individuais diferentes. A universidade é
uma instituição que deve prezar e
valorizar a diversidade, o debate e
muitas formas de se fazer ciência.
Há pesquisadores ativos somente
em pesquisa fundamental e outros
ativos somente em pesquisa aplicada. Há também aqueles que fazem
as duas coisas. Não se pode impor
à comunidade um único tipo de atividade. Deve-se, ao contrário, criar
as oportunidades para que a boa
pesquisa, em todas as suas formas,
encontre apoio.
Revista Adusp - A Fapesp surgiu para atender as demandas da
comunidade científica. O que se
vê é o aumento de desembolso a
programas especiais e de apoio à
tecnologia, ao mesmo tempo em
que há um teto em concessão de
bolsas, que é a principal política de
formação de recursos humanos. A
entidade não passou a ditar linhas

científicas em vez de atender as demandas da comunidade científica?
Brito Cruz - A pergunta erra ao
afirmar que a Fapesp surgiu para
atender às demandas da comunidade científica. A Fapesp foi criada
em resposta à proposta da comunidade científica paulista à Constituinte de 1947 que advogou a criação de uma fundação de amparo à
pesquisa, necessária para atender
ao interesse público. No documento fundador eles afirmaram:
“...; ora lembrando que o motivo
fundamental da criação do novo
órgão fomentador da pesquisa é,
antes de tudo, o bem ou interesse
público (...)”
A pergunta incide novamente
em erro ao identificar os Programas
Especiais e de Inovação Tecnológica da Fapesp com uma suposta
diminuição do apoio à pesquisa
acadêmica. Isso não é correto: por
exemplo, o Programa Especial FAPLivros vai comprar mais de 100 mil
livros e já comprou acesso a 188 mil
títulos de e-books para as bibliotecas acadêmicas em São Paulo.
O apoio da Fapesp à formação de
recursos humanos tem crescido nos
últimos anos: em 2006 se concedeu o
maior número de bolsas de Iniciação
Científica e de Pós-Doutorado da
história da fundação. A concessão de
Bolsas de Mestrado aumentou em
48% e a de Doutorado em 33%.
Revista Adusp- A Fapesp adotou
a política de contenção de bolsas e,
“a partir de 2001, introduziu, no
processo de avaliação das solicitações, uma sessão de análise comparativa, que tornou a análise mais
seletiva”, como descreve o próprio
Relatório de Atividades de 2005.

Revista Adusp
Essa análise comparativa continua
sendo feita pelo coordenador de
área? Quais são os critérios principais adotados?
Brito Cruz- A comunidade participa diretamente na análise dos
projetos porque os assessores usados pela Fapesp pertencem a esta
comunidade e eles determinam, em
cada área do conhecimento, os referenciais de excelência.
A seleção das propostas de bolsas é feita em sessões de análise
comparativa com a participação dos
membros das coordenações de área
e, muitas vezes, de pesquisadores
convidados especialmente. A análise é feita com base em pareceres de assessoria, emitidos por
assessores escolhidos entre
os quinze mil assessores da
base da Fapesp.
Desde 2005 as coordenações de área foram aumentadas e renovadas. O número de membros das coordenações de área cresceu de 50
em 2004 para 81 em 2007.
Revista Adusp- Dentro do
modelo de governança adotado
pela Fapesp, como se dá a decisão acerca de um projeto de R$
50 milhões, como a parceria com a
Dedini? Um parecerista ad hoc foi
convocado para esta tarefa?
Brito Cruz- Não existe “projeto
de R$ 50 milhões” como afirma a
pergunta. Existe um convênio entre
a Fapesp e a Dedini que prevê a
publicação de editais para projetos
de pesquisadores em instituições
de ensino superior e pesquisa, nos
quais a Dedini deverá investir R$
50 milhões, e a Fapesp outro tanto,
em cinco anos. Tais projetos serão
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analisados estritamente segundo o
sistema de análise e seleção da Fapesp: com pareceres de assessoria e
análise nas coordenações de área.
Para o estabelecimento de convênios, a Fapesp analisa a proposta
no Conselho Técnico-Administrativo (CTA), com auxílio de pareceres
jurídicos e de uma avaliação da Diretoria Científica sobre o interesse
para a pesquisa em São Paulo. Caso
seja aprovado pelo CTA, é submetido ao Conselho Superior. Este é o
procedimento estatutário.

“A seleção das propostas
de bolsas é feita em sessões
de análise comparativa com a
participação dos membros das
coordenações de área e, muitas
vezes, de pesquisadores
convidados”

Revista Adusp- A Fapesp investira recursos anteriores no desenvolvimento do Sistema Dedini
Hidrólise Rápida (DHR) para a
construção de uma planta-piloto
em Pirassununga. Quanto foi investido no primeiro convênio?
Brito Cruz- A Fapesp apoiou
o projeto Dedini Hidrólise Rápida com um projeto selecionado no
Programa de Pesquisa em Parceria
para Inovação Tecnológica (PITE).
O desembolso foi de R$ 3,7 milhões

em cinco anos e as instituições de
pesquisa parceiras foram o Centro
de Tecnologia Canavieira (CTC) e
a Unicamp.
Revista Adusp- O texto do convênio de R$ 100 milhões firmado
entre a Fapesp e a Dedini diz que
“os direitos relativos à propriedade
intelectual eventualmente gerada
deverão ser acordados em Termos
de Convênio a serem estabelecidos
entre a Dedini e as instituições dos
pesquisadores proponentes, podendo ou não haver participação da
Fapesp”. Mas o DHR, por exemplo, já foi patenteado pela empresa
no Brasil, nos Estados Unidos e na
União Européia. A Dedini estima
faturar R$ 1,8 bilhão em 2007
e pretende aderir ao mercado
de capitais, disponibilizando
ações na Bolsa de Valores.
Por que a Fapesp fez questão de interferir com R$ 50
milhões que poderiam ter sido captados no mercado?
Brito Cruz- O convênio relativo ao projeto DHR, firmado
em 2002, estabelece que à Fapesp
caberá a fração de 9% dos “benefícios auferidos com a tecnologia resultante, quer seja ela patenteável
ou não”. O investimento feito pela
empresa foi muito maior que o da
Fapesp, tendo os recursos da fundação “alavancado” os investimentos,
multiplicando o seu volume total.
O estabelecimento de receitas
para a fundação, oriundas de projetos por ela parcialmente apoiados, é feito em consonância com
os Estatutos da Fapesp. Receitas
desta natureza ajudam a fundação a
apoiar mais bolsas de estudo e mais
auxílios à pesquisa acadêmica.
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O investimento feito pelo setor privado em etanol no Brasil se dirige à
produção, e não à pesquisa. Países como os Estados Unidos, China e Índia
têm programas governamentais importantes para apoio à pesquisa sobre
etanol em empresas e em instituições
acadêmicas. Para que o Brasil possa
manter a competitividade de hoje, devida a anos de investimento público e
privado em pesquisa, é fundamental o
apoio estatal à pesquisa acadêmica e à
pesquisa industrial nesta área.
Revista Adusp- A publicação da
revista Pesquisa Fapesp, por meio da
Uniemp, não é de certa forma um
drible à limitação de gastos para a
estrutura física? Qual é a relação da Fapesp com a Uniemp?
Quais são os valores envolvidos no convênio existente entre as duas entidades?
Brito Cruz- A Fapesp
segue cuidadosamente o
preceito legal sobre o limite
para despesas operacionais.
Os investimentos na Pesquisa
Fapesp não são operacionais. A
publicação da revista cumpre um
dos objetivos estatutários, o de “promover ou subvencionar a publicação
dos resultados das pesquisas”. É,
portanto, uma atividade-fim, não
uma atividade-meio. Faz-se na forma de um projeto regular, coordenado por um pesquisador, especialista
em Filosofia da Ciência, o professor
Luiz Henrique Lopes dos Santos, do
Departamento de Filosofia da USP.
A revista é distribuída gratuitamente para 25 mil pesquisadores.
Tem assinaturas pagas e é vendida
em bancas. A utilização do Instituto
Uniemp tornou-se necessária para
tornar possível à Fapesp receber as
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receitas advindas de vendas em bancas, de assinaturas pagas e de propagandas institucionais. Essas receitas
cobrem cerca de 20% do orçamento
da revista. A relação é estabelecida
em um contrato entre o coordenador
científico do projeto e o Instituto.
A divulgação da pesquisa é fundamental, não só para prestar contas
ao contribuinte, mas também para
criar uma cultura de valorização da
ciência em São Paulo e no Brasil.
Revista Adusp- Nos últimos
anos, houve uma concentração ain-

“A publicação
da revista Pesquisa
Fapesp cumpre o objetivo
estatutário de ‘promover ou
subvencionar a publicação dos
resultados das pesquisas’.
É, portanto, uma atividade-fim,
não uma atividade-meio”

da maior das bolsas da Fapesp no
Pós-Doutorado — que passou de
R$ 28,8 milhões (21,26%), em 2003,
para R$ 42,4 milhões (32,95%), em
2005. O que justifica essa ênfase da
Fapesp no apoio ao pós-doutorado?
Como está sendo aplicada a política
de reajuste das bolsas?
Brito Cruz- O programa de Bolsas
de Pós-Doutorado cresceu bastante,
pois começou mais recentemente:
em 1995 havia apenas 48 bolsistas
de pós-doutorado apoiados pela Fa-

pesp. Por isso, a taxa de crescimento
precisa ser maior no pós-doutorado.
O amadurecimento do sistema de
pesquisa paulista criou demanda e
oportunidades para pós-doutores.
Em fevereiro de 2006, a Fapesp
decidiu aumentar substancialmente
as quotas de bolsas para o Mestrado
— aumento de 48% — e para o PósDoutorado — aumento de 61%. Na
mesma ocasião, decidiu por um reajuste nos valores de todas as bolsas,
exceto as de Pós-Doutorado — reajustadas antes, em 2004.
Revista Adusp- O senhor foi presidente da Fapesp de 1996 a 2002. A
partir de abril de 2002, foi nomeado
reitor da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp). Exerceu o cargo até abril de 2005,
quando assumiu a função de
diretor científico da Fapesp.
A migração de um importante órgão de fomento diretamente para a reitoria de
instituições diretamente beneficiadas não deveria ser evitada? Não seria importante estabelecer restrições para preservar
a isenção no exercício desses cargos?
Brito Cruz- Diferentemente das
perguntas anteriores, que tratam
do financiamento à pesquisa, esta
apenas pretende lançar suspeita sobre minha conduta. Tenho exercido
os cargos que ocupo com isenção e
correção no trato da coisa pública.
Fui nomeado para a Reitoria da
Unicamp após ter meu nome aprovado pela comunidade da universidade por maioria absoluta no primeiro turno da consulta realizada
e tendo sido escolhido em primeiro
lugar na lista tríplice formada pelo
Conselho Universitário.
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Troca

na Secretaria
mantém forte ligação
com interesses privados
Almir Teixeira
Jornalista

A demissão de Aristodemo Pinotti livrou Serra
de um secretário que se desgastara exatamente
ao tentar defender os decretos do governo
estadual. Para substituí-lo, o
Governador nomeou Carlos
Vogt, que se notabilizou
à frente da Fapesp pelo
incentivo à inovação
tecnológica. Vogt foi um
dos criadores do Instituto
Uniemp, controvertida
entidade privada que se
dedica a estreitar os laços
entre universidades e empresas
— e vem sendo acusada de
irregularidades pelo TCE-SP,
TCU e Controladoria-Geral
da União
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riada com a intenção
de submeter ou constranger as universidades públicas estaduais,
a Secretaria do Ensino
Superior do Estado de
São Paulo teve um início de vida
bastante conturbado. A mobilização
de estudantes, docentes e funcionários, contra os decretos editados
nas primeiras horas do mandato por
José Serra, colocou em xeque a nova
Secretaria. O embate acabou por
enfraquecer o primeiro titular do
cargo, professor e deputado federal
licenciado José Aristodemo Pinotti (DEM), que pediu demissão em
agosto, sem ter conseguido realizar
um único projeto ou ação efetiva
da pasta. Seu substituto é o também
professor e (como Pinotti) ex-reitor
da Unicamp Carlos Vogt, que presidia a Fapesp. A posse de Vogt revela
que a participação de interesses privados na gestão do ensino público
superior continuará intensa.
Projetos como a facilitação da
troca de alunos entre universidades
públicas e particulares e a defesa
da Secretaria de Ensino Superior
como o órgão de “integração do ensino superior” fizeram da gestão de
Pinotti aquela que quis aproximar
as universidades privadas das públicas. Os laços de Pinotti com o setor
privado de ensino superior são conhecidos: ele preside o Conselho
Superior do Instituto Metropolitano de Altos Estudos, órgão das
Faculdades Metropolitanas Unidas
(FMU). Mas é claro que tais planos
tinham o aval de Serra, e inseriamse num contexto de privatização e
reformas do Estado que o tucano
pretende levar adiante.
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Vogt deve não só manter alguns
projetos de Pinotti, como trazer à
Secretaria sua visão de uma universidade mais mergulhada nos interesses do mercado, que ele colocou
em prática durante os anos em que
presidiu a Fapesp. Nas primeiras
declarações como Secretário, informou que a Fapesp passaria à alçada
de sua pasta, e anunciou a criação
da Universidade Virtual do Estado
de São Paulo (Univesp).
De acordo com o folheto “Detalhamento operacional e orçamentário preliminar da proposta de implantação do programa Universidade Virtual do Estado de São Paulo”,
a proposta tem como “pedra basilar
o foco social, promovendo a educação dentro de um ciclo virtuoso”,
o que implica “prover o aperfeiçoamento da formação dos seus professores, que por sua vez oferecerão
uma melhor formação a seus alunos”. A idéia é iniciar um ciclo “de
retroalimentação educacional para promover uma educação pública
mais ampla e de crescente qualidade”, com a premissa de que tal início de ciclo “seja caracterizado pelo
oferecimento exclusivo de formação
superior a professores em atividade
e que ainda não a possuem”. Em
fases posteriores, a Univesp passaria
a oferecer “incremento da formação
de professores que já detenham diploma de nível superior”, e, depois,
trataria de ampliar “o atendimento
da demanda social ao oferecer ensino superior de qualidade a pessoas
que não tenham outra condição de
freqüentar um curso superior”.
O modelo operacional da Univesp baseia-se “na sinergia pedagógica das universidades estaduais com

o apoio comunicacional da linguagem televisiva, o alcance e a grande
abrangência geográfica oferecidos
pela TV Cultura”, o que permitiria
“apresentar programas-aula a um
grande público disperso por todo o
Estado usando um tipo de comunicação de ampla absorção pela sociedade brasileira”. Estudos e atividades
desenvolvidas pelos alunos ocorreriam “tanto de forma presencial em
pólos de apoio como por telefone e
pela internet”, e aulas laboratoriais e
avaliações “acontecem de modo presencial nos mesmos pólos”.
No modelo projetado por Vogt,
caberia às universidades estaduais
não apenas oferecer cursos, “tanto de forma consorciada como
isolada”, e a estrutura física dos
seus campi e os laboratórios, mas
também alunos que possam “atuar como monitores das turmas”. À
Fapesp, por sinal, reserva-se a incumbência de “desenvolver alguns
modelos de programas de amparo à
iniciação pedagógica, incentivando
a que mestrandos, e mesmo concluintes de cursos, desenvolvessem
os trabalhos de tutoria”.
A Secretaria estima custos totais
de R$ 158,5 milhões nos primeiros
seis anos de implantação do projeto. Ao final desse período, calcula
que o número de alunos formados
em cursos de graduação e especialização chegue a 52 mil, havendo outros 27 mil em atividade nos cursos.
Assim, “o custo total de cada aluno
formado é próximo de 3.000 reais”,
conclui o folheto.
Durante sua gestão à frente da
Fapesp, de junho de 2002 a agosto
de 2007, a comunidade universitária
pôde perceber a consolidação de um
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novo foco na atuação da fundação,
que passou do apoio dado a ensino e
pesquisa para maior direcionamento
de recursos para inovação tecnológica e projetos temáticos. Em entrevista concedida ao Jornal da Unicamp
(junho de 2002), quando se preparava para assumir a Fapesp, o professor
Vogt destacava que daria prosseguimento ao “bom trabalho” que vinha
sendo feito ali, e que concentraria
esforços para que o conhecimento
científico pudesse, cada vez mais, “ser
transformado em riqueza”.
Vogt, é verdade, já encontrou
em curso na fundação o processo
de aumento da destinação de recursos à área tecnológica. Mas,
sob sua direção, foi acelerada
a evolução desse tipo de gasto,
que pode ser exemplificada com
o Programa Inovação Tecnológica em Pequenas Empresas (Pipe): contemplado em 2001 com
US$ 2,946 milhões (1,4% dos gastos totais da Fapesp), recebeu, em
2006, US$ 10 milhões (5%).
Como afirmou o professor à Revista Adusp 28 (2002), essa migração
da Fapesp foi pensada pelos dirigentes quando “certos setores da comunidade tecnológica paulista chegaram
a cogitar que se deveria criar em São
Paulo uma fundação de amparo ao
desenvolvimento tecnológico”. Não
seria descabido inferir, dessa afirmação, a pressão de empresários por recursos para inovação. A partir daquele momento, relatou, a Fapesp realizou uma gestão junto ao governo do
Estado para que ela própria passasse
a fazer o incentivo tecnológico.
Ao assumir a Fapesp, Vogt já
era, por assim dizer, um experimentado mediador nas relações entre
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mercado e universidades. Não é outra, aliás, a linha de atuação do Instituto Uniemp-Fórum Permanente
das Relações Universidade-Empresa, uma entidade da qual o lingüista
Vogt foi um dos criadores em 1992.
O Instituto Uniemp tem entre seus
objetivos estatutários o de “transformar conhecimento inovador em
valor sócio-econômico”.
Por sete anos, entre 1994 e 2001,
Vogt foi o diretor-executivo do

Vogt dirigiu o
Uniemp entre 1994
e 2001, período em que
a entidade recebeu verbas
de empresas interessadas
em financiar projetos de
P&D para obter benefícios
previstos na Lei de
Informática

Uniemp, cargo máximo da entidade. Após esse período, seguiu como
vice-presidente de honra e participou de vários projetos. Exemplo
dessa segunda fase é a Revista Inovação, lançada pelo Uniemp em
2005, quando Vogt era concomitantemente presidente da Fapesp,
financiadora da revista, e coordenador do Laboratório de Estudos
Avançados em Jornalismo (Labjor),

da Unicamp, responsável pela produção da publicação.
O Uniemp tem perfil semelhante
ao das fundações privadas “de apoio”
que atuam no entorno de universidades públicas estaduais e federais. Ele
oferece cursos remunerados, serviços
de consultoria e serviços de gestão
financeira, cobrando “taxas de administração” por estes últimos. Assim,
as receitas auferidas pelos cursos pagos oferecidos ilegalmente no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), em São Paulo, eram
geridas pelo Uniemp, que reservava
5% a título de taxa de administração
(Revista Adusp 31, p. 99).
Em seus 15 anos de existência,
o Uniemp vem colecionando processos por irregularidades em contratos com prefeituras, como as de
Paulínia e Piracicaba, o que pode
ser verificado, respectivamente,
nos processos TC 571/26 de 2005
e TC 1702/10 de 2004, do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo (TCE-SP). As contas
de ambas as prefeituras foram
consideradas irregulares em decorrência da dispensa de licitação em contratos com o Uniemp.
No caso de Piracicaba, os conselheiros verificaram também “valor
excessivo” no contrato. Segundo
o acórdão, não houve justificativa
para o preço ajustado. O TCE-SP
apontou ainda a “existência de outras empresas capazes de executar
igual serviço”.
Em 1995, o instituto passou a atuar como interveniente em convênios
firmados entre empresas beneficiárias de reduções fiscais previstas na
Lei 8.248/1991, a “Lei da Informática”, e a União, por meio do Ministé-
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rio da Ciência e Tecnologia (MCT).
A Lei 8.248/1991 e atualizações concedem redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) a
quem investe no país, em pesquisa e
desenvolvimento (P&D), um montante mínimo de 5% do faturamento
bruto. O artigo 11, § 1º, inciso I da
lei determina que no mínimo 1% do
faturamento bruto deverá ser aplicado “mediante convênio com centros
ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais ou
reconhecidas”, caso em que se inclui
o Uniemp.
Posteriormente, tais convênios
deram margem a inúmeras ilegalidades. O Tribunal de Contas da União
(TCU) publicou, em agosto de 2007,
uma decisão relativa ao período em
que o professor Vogt era o diretorexecutivo do Uniemp. O acórdão
1.549/2007 obriga a Secretaria de
Política de Informática (Sepin) do
Ministério da Ciência e Tecnologia
(MCT) a retirar do Uniemp os recursos financeiros e materiais depositados por empresas como a IBM
do Brasil: “cabe ressaltar que a fiscalização dos recursos depositados
no Instituto Uniemp está sob a jurisdição do Tribunal, eis que os convênios são geridos pelo MCT, e cujos
recursos são destinados ao CNPq,
os quais, conforme demonstrado,
foram utilizados de forma irregular
com indícios de desvio”.
A avaliação do TCU é de que
empresas vêm usando o Uniemp
para obter indevidamente os benefícios da Lei 8.248/1991. O esquema descoberto se baseia no fato de
que, graças a falhas da legislação e
dos convênios, é muito mais fácil
transferir recursos para o Uniemp

66

Daniel Garcia

Professor Carlos Vogt

do que investir em P&D: “Percebe-se que para as empresas aplicarem diretamente no Instituto
Uniemp é muito vantajoso”, diz o
TCU, pois “a simples apresentação
dos documentos obrigatórios (recibos de depósitos e notas fiscais de
equipamentos) seria suficiente para comprovação da aplicação por
parte dos beneficiários”. Assim, a
empresa não necessita “desenvolver um projeto de P&D, nem mesmo comprovar a efetiva aplicação
em P&D”, afirma o acórdão.
O caso da IBM deixa clara a situação. Em um processo referente
ao ano-base de 1998, o TCU analisou 39 convênios realizados pela
empresa, só um deles firmado com
o Uniemp. Do total envolvido de
R$ 39,4 milhões, o convênio com
o Uniemp respondeu por R$ 31,1
milhões, ou 79%. O TCU destaca
o caso como “exemplo da facilidade de comprovação de aplicação
em P&D por parte das empresas,
no âmbito dos convênios na qual

figura o Instituto Uniemp como
intermediário”.
O acórdão considera o procedimento ilegal, uma vez que “o simples depósito no Instituto Uniemp
não cumpre as formalidades legais
para fins de comprovação da aplicação em P&D”. O Uniemp é acusado de não aplicar a integralidade
dos recursos depositados na área
de P&D. O TCU considera ilegal a
cobrança, pelo instituto, de taxa de
4% sobre os valores depositados,
“para fins de ressarcimento dos
gastos incorridos com o desempenho das atribuições de apoio”, e
de taxa de 8% sobre o valor dos
equipamentos.
Segundo o TCU, o Uniemp “cometeu irregularidades”, pois agiu
em desacordo com diversas cláusulas dos convênios, “ao efetuar pagamentos e transferências de recursos
financeiros”, e “realizar transferência de recursos sob determinação
da Sepin para a simples manutenção administrativa dos convenentes,
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extrapolando a destinação que era
específica para projetos de P&D”.
O acórdão do TCU pede o aprofundamento das investigações sobre
o Uniemp: “Como são muitos os indícios de irregularidades decorrentes da manipulação dos recursos financeiros e materiais sob guarda do
Instituto Uniemp, entendemos que
a Controladoria-Geral da União
(CGU) deva efetuar levantamento
da movimentação financeira e dos
recursos materiais que o instituto
administrou como interveniente nos
diversos convênios, identificando
o verdadeiro montante de desvio
de finalidade da aplicação desses recursos”.
A CGU, por seu turno,
chegou à conclusão de que o
Uniemp recebeu ilegalmente,
entre 1995 e 2003, R$ 3,284 milhões a título de “taxa de administração” em convênios de
aplicação de recursos do MCT.
Ocorre que a Instrução Normativa nº 1, de 15 de janeiro de 1997,
da Secretaria do Tesouro Nacional,
que disciplina a celebração de convênios de natureza financeira que
tenham por objeto a execução de
projetos ou realização de eventos
com o poder público, veda a retenção de recursos pelos convenentes.
O nome do Uniemp já não consta do cadastro de instituições credenciadas da página eletrônica do
Comitê de Área de Tecnologia de
Informação (Cati) do MCT.
A Revista Adusp solicitou entrevista ao secretário Carlos Vogt
para colher esclarecimentos sobre
as propostas de atuação da Secretaria de Ensino Superior, bem como sobre questões relacionadas ao
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Uniemp. A reportagem gostaria de
saber do professor Vogt se a implantação da Universidade Virtual (Univesp) comportaria a participação do
Uniemp, que tem um forte braço de
atuação no ensino à distância.
Além de organizar seminários e
debates sobre o assunto, o próprio
Uniemp oferece, em parceria com
o Projeto Educação Para Inovação,
uma série de cursos à distância, como pode ser verificado no sítio www.

A ControladoriaGeral da União (CGU)
considera que o Uniemp
teria recebido ilegalmente
R$ 3,2 milhões em
convênios de aplicação de
recursos do Ministério da
Ciência e Tecnologia

educa-inova.com.br. Exemplos dos
cursos: “Sistema Celular GSM: Tecnologia e Mercado”, “Desvendando
o Marketing”, “Técnicas de Vendas”.
São destacados pelo sítio, como criadores da metodologia utilizada nos
cursos, os nomes de Maurício Prates,
atual diretor-executivo do Uniemp, e
Waldomiro Loyolla, consultor do instituto. Segundo o folheto distribuído
pela Secretaria do Ensino Superior,

Loyolla é um dos membros da “equipe” responsável pela Univesp, cujo
coordenador é o próprio Vogt.
Até o fechamento desta edição, a assessoria de imprensa da
Secretaria do Ensino Superior não
atendeu ao pedido de entrevista.
Também foram solicitados esclarecimentos ao Uniemp, que ficaram
igualmente sem resposta até o fechamento desta edição.
A Revista Adusp solicitou uma
entrevista ao professor Pinotti, que
reassumiu o cargo de deputado federal. Obteve algumas respostas,
enviadas por e-mail. Nelas, o ex-Secretário aponta alguns ganhos das
universidades obtidos nos embates
do primeiro semestre de 2007: “Penso que a crise foi útil, não exatamente para garantir a autonomia, que é
protegida pelo artigo 207 da Constituição e pela vinculação orçamentária que concedemos em
1989, coisas que o governo Serra nunca cogitou de alterar, mas
para mostrar algumas questões
relevantes: a) que autonomia
universitária sem a vinculação
orçamentária vale pouco, bastar
ver a diferenças entre as nossas
três estaduais e a maioria das federais dos outros Estados; b) que
a universidade tem uma forte capacidade de reação e que não tem
receio de prestar contas; c) que as
universidades têm grandes qualidades mas, também, grandes problemas e que precisam ser continuamente discutidas e aprimoradas;
d) nunca a imprensa pautou tanto
e tão bem as universidades quanto
durante a crise e o cidadão comum
começou a apossar-se de informações que lhe pertencem”.
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Voltando à baila

TCU critica atuação
da FIA no Pan-07 e
suspende pagamento
Antonio Biondi
Jornalista

O contrato celebrado entre Ministério do Esporte (ME) e Fundação
Instituto de Administração (FIA) para que esta atuasse na fiscalização das
obras de infra-estrutura dos Jogos
Panamericanos (Pan-2007), no Rio
de Janeiro, foi duramente questionado pelo Tribunal de Contas da União
(TCU). O TCU destaca que a FIA
não possuía competência para realizar parte dos trabalhos, e afirma que
atividades de fiscalização foram deixadas a cargo de estagiários. A FIA
obteve o contrato de R$ 12 milhões
com dispensa de licitação, a poucos
meses do Pan, fatos questionados pela Revista Adusp 40.
A pedido da Revista Adusp, o
TCU enviou a representação (TC020.983/2007-7) ao ME e ao Governo do Rio de Janeiro apresentada ao
plenário do tribunal em agosto, em
que o ministro relator Marcos Vilaça
afirma que a equipe do tribunal constatou que a fiscalização de um dos
contratos era “exercida por apenas
um servidor do Ministério do Esporte” e que “a fiscalização da execução
contratual, de fato, vem sendo promovida por estagiários da Fundação
Instituto de Administração”.
O relator aponta diversas impro-
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priedades e irregularidades verificadas “na deficiência de procedimentos
de fiscalização, acompanhamento e
controle; na significativa diferença
apurada entre serviços e quantidades
previstas e executadas; e na ausência
de formalização de termos aditivos
contratuais e conveniais”. Em sessão
de 8 de agosto, os ministros do TCU
aprovaram o acórdão 1.553/07, que
determina “a imediata suspensão dos
pagamentos” relativos aos contratos
questionados por Vilaça.
No 1º Relatório Trimestral de
Acompanhamento do Pan (TC005.437/2007-2) para 2007, Vilaça
apontou existir “diferença significativa” quanto à ótica, competência e
objeto do monitoramento para FIA,
TCU e ministério. Segundo ele, a
Secretaria Executiva do (Pan Sepan)
transferiu à FIA “toda a responsabilidade na verificação da execução
física das obras do Pan, porém, nas
obras que envolvem recursos federais, a agência implementadora não
pode substituir o papel do ministério
(...) inclusive por não ter competência
legal para exercer tal função”.
Procurada, a assessoria de imprensa da FIA alegou que a fundação, por
contrato, não poderia atender a Revis-

ta Adusp e que só o ministério poderia
se pronunciar. O ME, contudo, não
apresentou as informações solicitadas
até o fechamento desta edição.
Consultada pela reportagem, a
Controladoria-Geral da União
(CGU) esclareceu, por meio da assessoria de imprensa, que a FIA foi
contratada para atuar, principalmente, em consultoria relativa ao sistema
de apoio à tomada de decisão; em assessoria quanto ao plano estratégico
e às cerimônias de abertura e encerramento; e na consultoria em eventos
esportivos e da comunicação.
Segundo a CGU, a escolha da
FIA se deu por sua experiência na
candidatura da cidade de São Paulo
a sede do Pan, “de onde decorre sua
notória especialidade”, e que “a contratação foi realizada pelo PNUD”, o
Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento. Segundo a CGU,
a informação apresentada pelo ministério é “a de que foram utilizados
profissionais contratados pela FIA”,
e que “eventualmente, podem ter sido utilizados, também, estagiários de
curso superior de engenharia”. Apesar disso, a CGU informou que “a
decisão de suspensão dos pagamentos ocorreu por iniciativa do ME”.
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Voltando à baila

Abertura dos arquivos
da Ditadura Militar,
um direito sonegado?
O segundo semestre de 2007 reservou surpresas para os familiares
de mortos e desaparecidos políticos
e todos aqueles que militam pela
abertura dos arquivos da Ditadura Militar. Por um lado, a Secretaria
Especial de Direitos Humanos da
Presidência da República publicou, em agosto, o livro Direito
à Memória e à Verdade, que
Daniel Garcia
divulga o teor das investigações realizadas pela Comissão Especial sobre Mortos e Professora Ana Maria Camargo
Desaparecidos Políticos desde que foi militar. Quanto à Guerrilha do Aracriada, em 1995, no âmbito do gover- guaia, se de fato mudar de posição, o
no federal. Por outro lado, em setem- governo estará corrigindo um de seus
bro, uma decisão do Superior Tribunal mais desastrosos desvios. Ao falar dude Justiça (STJ) manteve a sentença rante uma audiência pública realizade primeira instância que, em 2003, da em São Paulo, em 21 de agosto de
determinou a imediata abertura dos 2007 (portanto, antes das novidades),
arquivos militares relacionados à Laura Petit da Silva, que perdeu três
Guerrilha do Araguaia — e o governo irmãos na Guerrilha, dois dos quais
federal anunciou que não pretende desaparecidos até hoje, assim classimais recorrer, ao contrário do que ficou a espantosa decisão de resistir
fizera até então.
à abertura dos arquivos: “Parecia inaTais atitudes parecem sinalizar creditável, porque a gente depositou
uma inflexão, ainda que moderada, muita esperança no governo”.
no comportamento do governo Lula
A audiência pública onde se reem relação ao tema. O livro Direito gistrou o sentido desabafo de Laura
à Memória e à Verdade transforma Petit versou sobre “Direito à Inforem documento oficial a história das mação e a Abertura dos Arquivos
atrocidades cometidas pelo regime da Ditadura Militar”, foi organizada

pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Segurança
Pública e Relações Internacionais
da Câmara Municipal de São Paulo,
Comissão de Familiares de Mortos e
Desaparecidos Políticos e Movimento Desarquivando o Brasil, foram
discutidos os obstáculos — legais
e políticos — com que se
depara a luta pela abertura
desses arquivos.
A questão ganhou certa projeção a partir de 2005
(Revista Adusp 34, p. 78-79). A mentalidade ditatorial continua viva em setores da cúpula das Forças Armadas.
A resistência à abertura dos registros
históricos (visível também em instituições como o Itamaraty) e os ataques
de chefes militares da ativa e da reserva às esporádicas iniciativas democráticas do governo são frutos amargos
da transição conservadora iniciada em
1984, que celebrou um pacto de impunidade com as Forças Armadas.
Ao abrir a audiência pública, o
presidente da Comissão de Defesa
dos Direitos Humanos, vereador Beto Custódio (PT), relembrou a CPI
sobre o cemitério de Perus (1990),
que concluiu que “a vala encontrada
no cemitério Dom Bosco é clandes-
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tina, irregular e ilegal, e nela foram
enterrados corpos de indigentes, somando-se a estes corpos dos presos
políticos mortos pelos órgãos incumbidos da repressão aos oponentes do
regime instaurado em 1964”.
Ana Maria de Almeida Camargo,
professora de História da USP, que
manifestou-se em nome do Movimento Desarquivando o Brasil, explicou
a natureza dos arquivos em questão.
“Os arquivos, ao contrário do que
muitas pessoas pensam, são produto
natural do funcionamento de instituições”. Como a produção dos documentos neles contidos não é marcada
pela “intencionalidade de construção
de uma imagem”, isso lhes garante um
“caráter probatório quase congênito”,
um “poder de atestação” que faz deles
“uma fonte importantíssima para a
reivindicação de certos direitos”.
A professora criticou duramente
a legislação que rege o acesso a documentos oficiais, em especial a lei
11.111/05, por subverter o que havia
sido preconizado pela Constituição
Federal: “De um direito de acesso
aos órgãos públicos, essa legislação
acabou sendo um direito do Estado
de se manter fora do alcance do cidadão”. Tudo indica, para Ana Maria, “que o foco dessas medidas seja
esse período da Ditadura Militar,
e que a abertura dos arquivos contraria determinados interesses, que
possam de alguma forma ser conhecidos a partir desses documentos”.
Laura Petit, que representou a
Comissão de Familiares de Mortos
e Desaparecidos Políticos, lembrou
que a Anistia, concedida em 1979,
permitiu a libertação de presos e
o retorno dos exilados, porém “os
desaparecidos não apareceram”. As-
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sim, a Anistia continua incompleta.
“Nós familiares, nesta longa luta de
mais de 25, 30 anos, ainda temos esperança e forças para cobrar aquilo
que lá na década de 1970 a gente
cobrava: ‘Onde estão os corpos?’ Temos o direito de sepultar, prantear,
reverenciar os entes queridos. Este
direito nos foi negado. Não se trata
apenas da nossa dor particular de
familiares. Eles foram mortos não
em qualquer acidente. Eles foram
mortos, e desapareceram, porque
ousaram resistir à Ditadura Militar”.
Marlon Weichert, procurador
regional da República, comentou
estudo que realizou com o professor
Fábio Konder Comparato, que concluiu serem inconstitucionais a lei
8.159/91, o Decreto 4.553/02 e a lei
11.111/05. Esta última, fruto de conversão da Medida Provisória 228/04,
define que os “documentos públicos
que contenham informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança
da sociedade e do Estado poderão
ser classificados no mais alto grau
de sigilo”; institui a “Comissão de
Averiguação e Análise de Informações Sigilosas”; e determina que esta
“poderá manter a permanência da
ressalva do acesso ao documento pelo tempo que estipular”, ou seja, por
prazo indefinido (destaque nosso).
As inconstitucionalidades formais
da MP 228/04 decorrem do artigo 62
da Constituição, o qual veda a edição
de MP sobre matéria relativa a cidadania e direitos fundamentais, além
de exigir comprovação de urgência e
relevância da matéria. A conversão
na lei ordinária 11.111/05 não suprime os vícios de origem, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal.
Mas há, ainda, as inconstituciona-

lidades materiais das leis 8.159/91 e
11.111/05. Como a delegação ao Executivo, pelo Legislativo, do poder de
definir tanto as hipóteses de sigilo como as autoridades competentes para
classificar e desclassificar documentos — a “Comissão de Averiguação
e Análise de Informações Sigilosas”,
a qual, segundo o Decreto 5.301/04,
é constituída por nada menos do que
seis ministros de Estado e o Advogado-Geral da União!
Outras inconstitucionalidades materiais estão relacionadas aos prazos
instituídos: o “prazo máximo de 100
(cem) anos para sigilo decorrente
de proteção à honra e à imagem”
(lei 8.159/91), por ferir os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, e a prorrogação do sigilo por
tempo indefinido (lei 11.111/05), por
atentar contra o direito fundamental
que regula (o acesso aos documentos) e por não ser razoável.
A recusa em abrir os arquivos tem
deixado o Brasil em situação desconfortável nos organismos internacionais, apontou Weichert: “A ONU, no
seu relatório anual de direitos humanos, já em 2005 recomendou ao
governo brasileiro que adotasse providências para a abertura de arquivos do período da Ditadura Militar,
bem como todas as medidas para
responsabilização daqueles agentes
estatais responsáveis pela violação
de direitos humanos. Recomendação reiterada pelo Procurador Geral
da República ao Presidente da República, ainda em 2005”.
Também defenderam a abertura
dos arquivos os jornalistas Audálio
Dantas (ABI) e José Augusto Camargo, presidente do Sindicato dos
Jornalistas de São Paulo.

