
 

 

CARTA ABERTA À EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS 

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Os membros do Conselho do Departamento de Ecologia manifestam espanto e indignação com 

as insinuações feitas sobre um suposto comportamento antiético por parte da Profa. Vânia 

Regina Pivello, em relação ao convênio assinado pelo Instituto de Biociências (IB) com a 

empresa Greenheart, cujo objetivo é a recuperação da Reserva Florestal deste instituto (aqui 

referida como RFIB). 

As insinuações de que a professora ou o IB teriam favorecido a venda da RFIB para a 

Greenheart são absurdas e infundadas. Essa suposta "privatização" traria um prejuízo à 

comunidade do IB, e mesmo à USP, justamente o oposto  do trabalho feito pela professora há 

mais de 40 anos.  

Provavelmente, ninguém fez mais do que a Profa. Vânia para a geração do conhecimento, 

preservação e restauração na RFIB, assim como para o seu bom uso em atividades de ensino e 

extensão. Há quatro décadas, ela participa, e muitas vezes coordena, todas as comissões 

formadas para o gerenciamento da RFIB. Além disso, orientou um grande número de estudantes 

e pesquisadores(as), de diferentes níveis (iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-

doutorado), em trabalhos desenvolvidos na área. Ela é coautora de diversos tipos de publicações 

científicas, incluindo artigos em revistas revisadas pelos pares, entrevistas e reportagens, que 

permitiram divulgar amplamente o conhecimento gerado no local. Ela coordenou o plano de 

manejo e controle de uma espécie exótica, a palmeira australiana Archontophoenix 

cunninghamiana, favorecendo assim a conservação das espécies nativas. Por fim, ela liderou o 

projeto de recuperação da RFIB, que está na base do convênio assinado com a Greenheart, uma 

vez que a área encontra-se extremamente degradada e interditada ao uso.   

É totalmente contraditório pensar que a Profa. Vânia, após uma trajetória amplamente devotada à 

conservação e bom uso da RFIB, estivesse agora tomando atitudes para a privatização deste 

espaço. Uma suposta privatização geraria restrições para o seu uso em atividades de pesquisa, 

ensino e extensão, exatamente o oposto do almejado em todos os projetos dos quais a professora 

participou.   



 

 

Os principais pontos de discórdia em relação ao convênio do IB com a Greenheart dizem 

respeito: (i) a uma discussão limitada do termo final do convênio na Congregação do Instituto de 

Biociências (onde a aprovação final deu-se ad referendum); e (ii) à incidência das cláusulas de 

sigilo e propriedade intelectual. Entendemos que esses são pontos pertinentes, mas que poderiam 

ser facilmente sanados por meio de uma nova discussão no âmbito da Congregação, bem como 

por meio da redação de aditivos ao Convênio, que permitiriam dirimir ou detalhar melhor as 

cláusulas em questão.  

Esse último movimento já estava em andamento dentro da própria Comissão de Gestão da RFIB, 

porém foi interrompido por uma atitude externa aos órgãos colegiados da USP. Essa interrupção, 

dado o seu tom agressivo e difamatório, insinuando a venda ou privatização da RFIB, ao invés 

de facilitar a discussão, travou as possibilidades de diálogo e aperfeiçoamento do convênio em 

questão. Esse travamento trouxe um enorme prejuízo moral para a Professora Vânia, uma 

cientista idônea, de irretocável ética profissional, com uma história acadêmica exemplar. Uma 

cientista que, acima de tudo, dedicou a maior parte do seu tempo de serviço na USP à pesquisa, 

manutenção e proteção da RFIB.   

Lamentamos e negamos veementemente todas essas insinuações.  Posicionamo-nos, junto com a 

Profa. Vânia Pivello, na defesa da RFIB e do desenvolvimento de um projeto que permita 

restaurar a área e restabelecer nela atividades de pesquisa, ensino e extensão.  
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