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EM PAUTA, O FUTURO DA CAPES
A Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Ensino Superior (Capes), órgão normatizador dos cursos de 

pós-graduação no Brasil, mas também agência de fomento à pesquisa universitária, enfrenta nos dias de hoje 
duas ordens de dilemas, que sugerem um questionamento acerca de suas tarefas e ambições.

A primeira ordem de dilemas diz respeito aos critérios que adota para avaliar os cursos de pós-gradua-
ção, tais como a verificação de desempenho docente medida pela quantidade de artigos publicados e tipo 
de publicação, e os prazos médios de titulação adotados em cada programa. Há enorme insatisfação com os 
padrões impostos pela Capes, que desrespeitam as especificidades de cada área. 

Se persistir na senda de arrochar prazos e premiar cursos por metro publicado de papers em revistas estran-
geiras, ela estará incentivando, cada vez mais, certos expedientes que infelizmente tornaram-se corriqueiros nas 
universidades públicas brasileiras, tais como o “ingresso informal” na pós-graduação e as “autorias cruzadas”. 

A segunda ordem de dilemas escapa às possibilidades internas da Capes, tendo a ver, quase exclusivamente, com 
a política econômica do governo Lula e seus reflexos no ensino superior. Em razão da manutenção da política do 
governo anterior de superávit fiscal extremado para atender aos acordos com o Fundo Monetário Internacional, as 
verbas para educação e pesquisa, inclusive bolsas, têm sofrido cortes em vez da necessária ampliação. Agravam-se 
assim antigas distorções, como o valor, congelado há anos, das bolsas de mestrado e doutorado da Capes. 

Sem dinheiro para um financiamento à altura da crescente procura, o papel reservado à Capes será o de adminis-
trar uma humilhante escassez, e um corpo de bolsistas à beira da indigência material. Ao que parece, “o orçamento 
estagnado face ao crescimento quantitativo e qualitativo da pós-graduação e o valor apertado das bolsas” estavam na 
raiz da decisão do professor Jamil Cury de deixar a presidência do órgão, segundo suas declarações a esta revista. 

A reportagem de capa, assinada por Bia Barbosa e José Chrispiniano, procura explicar os conflitos gerados 
pela atuação da Capes, consultando pós-graduandos, professores da USP e dirigentes do órgão federal.  

Mais ensino superior
Ampla reportagem sobre o novo campus da USP na Zona Leste, de autoria de Antonio Biondi, e uma 

esclarecedora entrevista com o professor Otaviano Helene, ex-presidente do Inep, reforçam o bloco de ma-
térias relativas ao ensino superior. Também revisitamos o tema da privatização da USP, nas reportagens de 
Almir Teixeira, Barbara Ablas, Laura Giannecchini e Tatiana Lotierzo sobre o atual relacionamento entre 
fundações privadas “de apoio” e a universidade.

Em memória de Jair
Homenageamos nesta edição a memória do professor Jair Borin, falecido em abril. O artigo do professor 

Wilson Bueno, seu colega na Escola de Comunicações e Artes, é enriquecido por quatro depoimentos e ilus-
trado por fotografias inéditas, cedidas gentilmente por Silvia Borin. 

Cuba e o Império
A polêmica suscitada pela decisão do governo cubano de endurecer o tratamento dado à oposição está 

presente neste número, nos artigos de José Rodrigues Máo Jr. e Mauro Iasi. 

O Editor

Na edição 29, de maio de 2003: 
André Frazão Helene e Edson 
Antônio Tanhoffer, co-autores do 
artigo “Ciência e Tecnologia para 
um Brasil digno”, p. 41, são douto-
randos do Instituto de Biociências 
da USP e não professores desta 
unidade.

Nesta mesma edição, aparece no 
topo de todas as páginas do miolo da 

revista, erroneamente, o mês de abril 
como data de publicação.

Na edição 30, de junho de 2003: 
A ilustração da capa é de Maringoni 
e não de Ohi. Faltou o crédito da 
fotografia do Ipesp na p. 96, para o 
repórter-fotográfico Daniel Garcia. 
Quanto à fotografia da p. 79, que 
abre artigo de Flávio Aguiar (“O fim 
do professor universitário”), trata-se 

do registro de uma das assembléias 
da greve de 2000 na USP.

Ao contrário do informado 
na matéria “O (mau) exemplo do 
Ipesp”, à p. 100, quem deixou de 
“repassar a totalidade do ICMS de-
vido à universidade”, no período de 
1991-1994, foi o governo de Luis An-
tônio Fleury Filho e não o de Mário 
Covas, que só teria início em 1995.

 Correções 
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A grande expectativa quanto ao aumento do número 
e dos valores das bolsas de pesquisa, bem como de 
mudanças nos critérios de avaliação dos cursos de 
mestrado e doutorado, foi abalada com a troca de 
comando na agência, que sinalizou indefinição de 

rumos da política de pós-graduação no governo Lula

CAPES EM SUSPENSO
José Chrispiniano e Bia Barbosa

Jornalistas
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A 
Coordenação de Aper-
feiçoamento do Ensino 
Superior (Capes) vive 
um momento de indefi-
nição, após a demissão 
do seu presidente, pro-

fessor Carlos Roberto Jamil Cury, e 
sua substituição pelo professor Mar-
cel Bursztyn. Criada há mais de 50 
anos para subsidiar o Ministério da 
Educação na formulação das políti-
cas de pós-graduação, essa agência é 
hoje responsável pela avaliação dos 
cursos e por grande parte da conces-
são de bolsas de pós-graduação no 
país. Embora Bursztyn já tenha sido 
nomeado e a tendência seja manter 
as políticas adotadas por Cury, as 
incertezas são evidentes. 

Os motivos do pedido de demis-
são em caráter irrevogável de Cury, 
entregue ao ministro Cristovam 
Buarque após oito meses de man-
dato, não foram totalmente escla-
recidos. Na carta de demissão, o 
professor da PUC-MG, aposentado 
pela UFMG, alegou motivos de saú-
de. No entanto, a saída de parte de 
sua equipe na seqüência sugere um 
quadro mais complexo e demonstra 
— como o próprio Cury admitiu pa-
ra a Revista Adusp — que a demissão 
não se deve simplesmente a questões 
pessoais. “Não nego alguns proble-
mas de ordem privada, inclusive de 
saúde, mas houve incompreensões 
por parte da complexa burocracia 
governamental”, disse. Quais seriam 
tais incompreensões o professor não 
deixa claro. Mas boas pistas surgem 
quando ele fala das dificuldades que 
enfrentou na Capes. “Os grandes 
problemas foram a rarefação do pes-
soal, algumas dificuldades advindas 
da terceirização de determinados 

serviços, o orçamento estagnado 
face ao crescimento quantitativo e 
qualitativo da pós-graduação e o 
valor apertado das bolsas”.

Como cerca de 80% da verba da 
Capes já são destinados ao financia-
mento de bolsas, a única forma de 
aumentar o valor e o número de bol-
sas concedidas é aumentar o orça-
mento do órgão, algo que, pelo me-
nos para 2004, havia sido negado a 
Cury. Em carta enviada ao ministro 
da Educação, a Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC) 
adverte que os recursos da Capes 
para 2004, previstos no orçamento 
da União enviado ao Congresso 
Nacional, são inferiores em R$ 60 
milhões à proposta apresentada ini-
cialmente pela Capes ao MEC. Em 
2004, o orçamento da Coordenação 
deve continuar em torno de R$ 515 
milhões, volume de recursos que 
permanece praticamente inalterado 
desde 2001, quando o órgão recebeu 
R$ 507 milhões. “A saída do diretor 
da Capes vem nesse sentido; como 
não viu horizonte algum, ele prefe-
riu sair”, acredita o doutorando José 
Menezes, ex-dirigente da Associação 
de Pós-Graduandos da USP (APG).

O Conselho Técnico-Científico da 
Capes, que congrega mais de 2.800 
cursos de mestrado e doutorado, 
considera que a demissão de Cury 
“causou grande impacto e apreensão, 
vindo somar-se a outros sinais de di-
ficuldade do conjunto da pós-gradua-
ção brasileira”, conforme manifestou 
em carta ao ministro Cristovam.

É neste cenário, onde as de-
mandas para que o governo Lula 
cumpra o compromisso de aumen-
tar o número e o valor de bolsas 
esbarram na política de “ajuste 

fiscal” do Ministério da Fazenda, 
e no qual o processo de avaliação 
dos cursos e concessão de fomento 
sofre diversas críticas do meio aca-
dêmico, que o economista Marcel 
Bursztyn assume a presidência da 
Capes. Coordenador do programa 
de doutorado em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento na Universidade 
de Brasília (UnB), Bursztyn foi 
assessor especial de Planejamento 
e secretário-adjunto da Indústria 
e Comércio durante a gestão de 
Cristovam no governo do Distrito 
Federal. Também presidiu a 
Fundação de Amparo à Pesquisa do 
DF e é autor do livro “Cristovam 
Buarque – O semeador de utopias”. 
Em épocas de forte expansão dos 
cursos de pós-graduação sem acom-
panhamento do aumento de verbas, 
o terreno que Bursztyn deve encon-
trar pela frente é bastante árido.

Desde 1976, a Capes avalia a 
qualidade dos cursos de mestrado 
e de doutorado autorizados e re-
conhecidos pelo MEC. Por cerca 
de vinte anos, as notas dadas pela 
Capes eram divididas em cinco con-
ceitos (de A a E). Mas a partir de 
1998, para evitar que cursos muito 
diferentes fossem classificados den-
tro do mesmo conceito, o sistema 
passou a utilizar notas, de 1 a 7, sen-
do que a nota 3 é a mínima exigida 
para que um curso continue funcio-
nando. No mesmo ano, a avaliação 
passou a ser trianual. No intervalo 
de dois anos, é feito um acompanha-
mento sem emissão de notas. “Nesse 
acompanhamento, são detectadas 
deficiências que são transmitidas 
aos cursos com o objetivo da manu-
tenção da qualidade dos mesmos”, 
explica Isaac Roitman, diretor de 
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Empregar critérios próprios à 

produção nas ciências naturais e exatas para 

avaliar a produção em humanas gera distorções, 

como o excessivo peso dado aos periódicos 

em prejuízo do livro e da coletânea

avaliação da Capes.
A autorização, o reconhecimento 

e a renovação de reconhecimento de 
cursos de pós-graduação stricto sensu 
são concedidos com base em parecer 
do Conselho Nacional de Educação, 
fundamentado nos resultados da 
avaliação realizada pela Capes. Além 
disso, a cota de bolsas que cada pro-
grama recebe da entidade também se 
baseia em parte na nota recebida em 
sua última avaliação. Tudo converge, 
portanto, para a Capes, e um bom re-
sultado na avaliação conduzida pela 
agência tornou-se o maior objetivo 
dos cursos de pós-graduação, sob pe-
na de perderem auxílios de fomento 
ou até mesmo de serem extintos.

Os critérios utilizados são es-
tabelecidos por comissões espe-
cíficas e variam de acordo com 
a área em que se encon-
tra o programa. No 
geral, exige-se cla-
reza e consistên-
cia da proposta 
do programa de 
pós-graduação, 
competência técni-
co-científica para a 
promoção do curso, 
um núcleo de docen-
tes para garantia da regu-
laridade e qualidade das atividades 
de ensino, pesquisa e orientação, e 
infra-estrutura de ensino e pesquisa 
adequada para as atividades pre-
vistas. O peso que cada um desses 
critérios possui, no entanto, difere 
de curso para curso e este é o início 
de uma série de polêmicas que, den-
tro das universidades, questionam a 
eficácia e as reais intenções por trás 
dessa avaliação. As principais delas 
seriam o tempo de titulação, que de-

ve ser cada vez menor, 
e o número de publicações, 
cada vez maior.  

A chamada “produção inte-
lectual”, de docentes e discentes, 
corresponde a um quinto da nota 
final na maioria dos programas. A 
avaliação deste quesito inclui tan-
to o número como a qualidade de 
papers publicados. A forma usada 
para definir a qualidade do paper é 
medida pela publicação, nacional 

ou internacional, onde apareceram. 
“Professores de alta capacitação 
profissional devem ser produtores 
de conhecimento e não simplesmen-
te transmissores de conhecimento 
alheio. E o veículo que materializa o 
conhecimento, pelo menos nas áreas 
científicas, é o trabalho publicado”, 
defende o professor Roberto Lent, 
membro do Conselho Superior da 
Capes. Mas a avaliação da produ-
ção intelectual provoca distorções, 
por exemplo, de acordo com a área 
em questão. “Uma crítica que julgo 
pertinente é a que diz respeito ao 
emprego de critérios próprios à pro-
dução científica nas ciências naturais 

e exatas para avaliar a produ-
ção nas humanidades”, diz 
o professor Álvaro de Vita, 

coordenador do cur-
so de pós-gradua-
ção em Ciências 
Políticas da USP. 
“Isso leva a se dar 
um peso excessivo 

sobretudo em peri-
ódicos internacionais, 

em detrimento de formas 
de produção e publicação 

que são típicas das ciências 
humanas, como o livro e a cole-

tânea”, acredita ele. 
Há distorções também no pe-

so que se atribui a determinadas 
revistas, prevalecendo sempre as 
publicações estrangeiras, sem levar-
se em conta que, em algumas áreas, 
as revistas nacionais são superiores 
em qualidade às internacionais. 
Algumas publicações, embora inde-
xadas, têm qualidade medíocre. Os 
critérios atuais produzem paradoxos, 
eventualmente premiando artigos 
fracos publicados em revistas ruins e 

Daniel Garcia

Menezes
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desconsiderando bons artigos publi-
cados por boas revistas nacionais. 

Publicar um artigo numa revista 
internacional pode ser um calvário, 
especialmente para um pós-gradu-
ando. Ana Lúcia Rangel, doutoran-
da em estomatologia na Faculdade 
de Odontologia de Piracicaba 
(Unicamp) e bolsista da Capes, con-
ta que há uma escala de revistas nas 
quais tenta-se publicar o paper e, 
conforme o autor receba respostas 
negativas, passa para as seguintes. 
Entre enviar o artigo pelo correio 
e receber uma resposta de uma pu-
blicação internacional podem trans-
correr dois meses. “Em média, um 
artigo leva de seis meses a um ano 
para ser aceito. Depois, precisamos 
esperar a publicação”, conta. Ana 
Lúcia também questiona o modo 
de avaliação da qualidade dos pa-
pers. “Eles dão a nota de acordo 
com o lugar onde publicamos, mas 
a resposta negativa da revista não 
está necessariamente relacionada à 
qualidade do artigo”, explica. 

O professor Ciro Correia, do 
Instituto de Geociências (IG) da 
USP e ex-presidente da Adusp, cen-
tra sua crítica à avaliação da Capes 
no que chama de “caráter produti-
vista” dos critérios adotados. “Isso é 
péssimo para o desenvolvimento do 
país e principalmente para algumas 
áreas do conhecimento. A produ-
ção de papers nem sempre significa, 
efetivamente, avanço na capacidade 
de conhecimento e na capacidade 
de transmissão do conhecimento. 
De forma sutil, através das políticas 
editoriais dessas revistas, editadas 
em países pertencentes ao eixo 
financeiro, as pesquisas feitas nos 
países periféricos são atreladas aos 

Tabela 1 - Unidades da USP com prazos iguais 
ou inferiores a 48 meses no doutorado com mestrado
UNIDADE ÁREA PRAZOS
ECA Todas – 7 48
EEFE Todas – 1 48
EE Todas – 2 48
EERP Todas – 3 42

Esalq

Solos e Nutrição de Plantas 38
Ciência Animal e Pastagens; Irrigação e Drenagem 42
Economia Aplicada; Entomologia
Estatística e Experimentação Agronômica; Fitopatologia; 
Fitotecnia; Física do Ambiente Agrícola
Fisiologia e Bioquímica de Plantas
Microbiologia Agrícola; Recursos Florestais

48

FAU Todas – 8 48
FCF Todas – 9 48
FCFRP Todas – 3 48
FE Todas – 1 48

FEA

Administração 42
Controladoria e Contabilidade: Atuária
Controladoria e Contabilidade: Contabilidade
Teoria Econômica

44

FFLCH
Ciência Política; Geografia Física; Geografia Humana
Semiótica e Lingüística Geral; Sociologia

48

FFCLRP
Psicologia
Química

48

FM Todas – 30 36
FMRP Todas – 16 48
FMVZ Todas – 6 48
FO Todas – 10 48
FOB Todas – 9 48

FORP
Odontologia Restauradora 36
Reabilitação Oral 40

FSP Todas – 6 36
FZEA Todas – 1 48
HRAC Distúrbios da Comunicação Humana 48
IB Todas – 5 48
ICB Todas – 5 48
IO Todas – 3 48

PROGRAMAS INTERUNIDADES ÁREA PRAZOS
Biotecnologia Única 48
CENA Única 48
Ecologia de Agroecossistemas Única 48
EE/EERP – Interunidades Única 48
Nutrição Humana Aplicada Única 48
Procam Única 48
Prolam Única 42

Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação
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interesses das pesquisas realizadas 
naqueles países. Você obriga as 
pessoas a produzirem pesquisas nas 
áreas em que as revistas estrangeiras 
estão interessadas. Isso inibe áreas 
que não seriam interessantes a esses 
centros, mas que seriam vitais a paí-
ses como o Brasil, áreas que acabam 
sendo perseguidas e morrem”. 

Dessa forma, no seu entender, 
direciona-se a capacidade instalada 
e o financiamento para áreas que 
rapidamente vão ter aceitação lá 
fora. “Isso limita a nossa autonomia 
em definir áreas prioritárias para o 
país. E é isso o que a Capes deve-
ria estar fazendo num país como o 
Brasil, com todas as desigualdades 
em diferentes áreas de conheci-
mento e em regiões geográficas. 
Deveríamos estabelecer prioridades 
diferenciadas de fomento, de acordo 
com a área. A USP, que tem uma 
responsabilidade grande nisso, tem 
sido subserviente e tem alimentado 
esses critérios em benefício de pou-
cas pessoas”. 

O critério mais questionado por 
docentes e pós-graduandos, no en-
tanto, é o tempo de titulação exigido 
pela Capes, que também varia de 
acordo com a área mas, na média, 
deve ser de no máximo 24 meses pa-
ra o mestrado e de 48 meses para o 
doutorado. Este índice exigido pela 
agência é inferior à média nacional, 
de 31 meses para mestrado e 51 me-
ses para doutorado, e tem levado as 
universidades a realizarem mudan-
ças em suas linhas de pesquisa, mui-
tas vezes prejudicando a qualidade 
destas. A preocupação exagerada 
dos próprios coordenadores de pro-
grama, que se tornam “mais realistas 
do que o rei”, excede até mesmo às 

exigências da Capes. 
“Na USP a questão da redução 

dos prazos foi avaliada de uma 
maneira equivocada”, acredita o 
doutorando André Frazão Helene, 
representante discente na Comissão 
Permanente de Avaliação da Pró-
Reitoria de Pós-Graduação. “O mes-
trado na Faculdade de Economia e 
Administração de Ribeirão Preto 
(FEA-RP) tem prazo máximo de 24 
meses e há doutorados na USP que 
devem ser concluídos em 36 meses, 
sob pena de jubilamento”, explica 
Helene (Tabelas 1 e 2). 

Os tempos médios de titulação na 
USP, segundo dados da Capes, são 
de 39 meses no mestrado e 53 meses 
no doutorado. Mas na universidade 
existem 18,7% das áreas de doutora-
do com prazos inferiores a 48 meses, 
e 2,2% das áreas de mestrado com 
prazo máximo de 24 meses (Tabela 
3). A pressão por uma titulação 
acelerada torna inviáveis certos 
trabalhos de maturação e tempo de 
pesquisa de ciclo mais longo, e faz 
com que doutorados em áreas apli-
cadas fiquem ainda mais aplicados, 

ganhando um caráter cada vez mais 
lato sensu, mesmo em um programa 
acadêmico. “É praticamente impos-
sível fazer os créditos e a tese e man-
ter um bom nível de publicações em 
tão pouco tempo”, diz Ana Lúcia, da 
Unicamp. 

O professor Correia está entre 
os que condenam o parâmetro do 
tempo de titulação. “Eu mesmo, por 
exemplo, não me encaixaria nos pa-
râmetros da Capes. Levei sete anos 
para fazer o mestrado, sete para o 
doutorado e sete para a livre-docên-
cia. Aspectos como a área de conhe-
cimento, a região geográfica e a difi-
culdade para realizar a pesquisa não 
são levados em conta nos critérios 
da Capes. Quando se estabelece es-
se parâmetro do tempo médio, você 
atrela o tempo de conclusão à con-
cessão de bolsa, e perdemos muito 
com isso”. Ele exemplifica: pessoas 
que trabalham em empresas, e não 
fazem questão da bolsa porque que-
rem manter o vínculo empregatício, 
acabam não ingressando no mestra-
do porque o tempo para concluí-lo 
é curto demais. Ou acabam indo 

Tabela 2- Unidades da USP com prazo 
de 48 meses no doutorado direto

UNIDADE ÁREA
Esalq Solos e Nutrição de Plantas
FCF Todas – 9

FFLCH
Geografia Física
Geografia Humana

FM Todas – 30
FO Todas – 10
FORP Odontologia Restauradora
FSP Todas – 6
PROGRAMAS INTERUNIDADES ÁREA
Nutrição Humana Aplicada Única
Prolam Única

Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação
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Na USP os tempos médios de 

titulação são de 39 meses no mestrado e 53 

meses no doutorado. Mas 18,7% das áreas de 

doutorado já têm prazos inferiores a 48 meses

cursá-lo no exterior, o que pode 
gerar perdas na área 
comercial, em fun-
ção de protocolos de 
parceria em procedi-
mentos de inova-
ção tecnológica. 
Sem falar no 
risco de perda 
do próprio pesqui-
sador, atraído pelas 
vantagens oferecidas no exterior.

A própria direção da Capes reco-
nhece as distorções que a avaliação 
impõe aos programas. Roberto Lent, 
do Conselho Superior, acredita que 
o tempo de titulação poderia ser 
modulado em função da produção 
de trabalhos publicados, ou seja, 
alunos “produtivos” poderiam ter 
mais tempo de tese e de bolsa. “A 
pressão excessiva sobre o tempo de 
titulação pode conseguir a redução 
dele, mas não ajuda a criatividade 
intelectual”, afirma Lent. Apesar de 

declarações como essa, na prática 
o que vem ocorrendo é a compla-
cência da Capes com determinadas 
modalidades de pós-graduação de 
valor discutível, como o doutorado 
direto, que relega a importância do 
mestrado, ou os mestrados ditos pro-
fissionalizantes, que abrem portas ao 
ensino pago nas instituições públi-
cas. “A Capes desestimula o mes-
trado de forma velada”, afirma José 
Menezes, da APG, observando que 
a Fapesp atua no mesmo sentido, 

porém ostensivamente. Trata-se 
de uma pressão em cadeia, que 

começa nas comissões de 
pós-graduação, passa pa-

ra os coordenadores 
de pós-graduação 
e orientadores e 

chega até o aluno. 
A Capes nega 

que seus critérios in-
duzam a passagem di-

reta para o doutorado. 
“Estamos em uma época de valori-
zação exagerada da velocidade, mas 
o mestrado continua sendo uma 
etapa necessária para a formação 
de nossos pesquisadores e profes-
sores do ensino superior”, garante 
a professora Margarida Vieira, di-
retora de Programas da Capes. Para 
ela, deve haver um esforço conjunto 
da Capes e da comunidade acadê-
mica para que a qualificação ocorra 
num tempo capaz de combinar “as 
necessidades urgentes da sociedade 

Tabela 3 - USP: áreas de concentração e prazos 
Total de áreas de concentração na USP

Mestrado
Áreas com prazos 

de 24 meses
Porcentagem das áreas 

com 24 meses
273 6 2,2%

Total de áreas de concentração na USP
Doutorado com Mestrado

Áreas com prazos 
de 48 meses

Porcentagem das áreas 
com 48 meses

257 110 42,8%

Total de áreas de concentração na USP
Doutorado com Mestrado

Áreas com prazos inferiores 
a 48 meses

Porcentagem das áreas 
com prazos inferiores a 48 meses

257 48 18,7%

Total de áreas de concentração na USP
Doutorado Direto

Áreas com prazos de 48 meses
Porcentagem das áreas 

com 48 meses
Não disponível 61 Não disponível

Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação
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A direção da Capes 

sustenta que o atual modelo 

de avaliação tem o 

respaldo da comunidade 

acadêmica, mas há quem 

conteste os critérios de 

escolha dos representantes 

de área

com a necessidade de maturação e 
desenvolvimento dos projetos de 
pesquisa”. 

Mas este diálogo continua difícil 
de ser estabelecido. Enquanto as 
universidades criticam os critérios 
de avaliação definidos pela Capes, 
a coordenação afirma que o mode-
lo de avaliação é construído e sofre 
modificações propostas pela própria 
comunidade acadêmica, representa-
da pelos 44 representantes de áreas 
e pelos comitês constituídos pelos 
representantes de área. “Como em 
qualquer atividade humana, a una-
nimidade é um fenômeno raro e os 
critérios definidos não satisfazem 
a todos”, explica Isaac Roitman. 
“No entanto a agência mantém de 
maneira permanente o canal de 
comunicação com a comunidade no 
sentido de que a avaliação possa ser 
sempre aperfeiçoada”, garante.

O entendimento da direção da 
Capes sobre a representatividade 
dos comitês de área é contestado pe-
lo professor Correia. Ele considera 
que, apesar das dificuldades, o sis-
tema de universidades públicas e de 
mecanismos de fomento existentes 
no Brasil merece reconhecimento. 
Porém, entre os vícios que contri-
buem para enfraquecer o sistema, 
ele cita a permanência de estruturas 
burocráticas centralizadoras, aves-
sas à democracia. “Na medida em 
que nas instituições de ensino existe 
uma estrutura autoritária, as pessoas 
que representam a pós-graduação 
na Capes levam para dentro da 
agência, não raramente, uma visão 
desvinculada dos grupos de pesquisa 
que atuam na universidade. Isso cria 
um mecanismo de legitimação dos 
critérios da Capes, quando ela diz 

que eles são estabelecidos pela co-
munidade acadêmica. Muitas vezes, 
os critérios representam uma visão 
da administração centralizadora da 
universidade”. 

Não poucos representan-
tes de área na Ca-
pes são ligados 
às pró-reitorias 
e não aos gru-
pos de pes-
quisa, afirma 
o docente do 
IG. “São pessoas 
que estão ali sim-
plesmente porque 
fazem parte da 
estrutura — no 
caso da USP, ex-
tremamente cen-
tralizadora. Cria-se 
um comprometi-
mento recíproco: 
historicamente, por ter 
representantes nesses 
órgãos, a universidade não 
se sente à vontade para criticar. E 
convenhamos, se a USP disser que 
é contra os critérios da Capes, isso 
vai ter um peso grande. Na verda-
de, é estranho que não o faça”. 
Apesar dessas críticas, ele identifica 
avanços na atual gestão da Reitoria 
no tocante à pós-graduação, como a 
proibição de novos cursos pagos e a 

disposição de abrir o debate sobre 
a avaliação, em recente seminário 
(ver p.17).

Além da discussão do doutorado 
direto, a academia questiona a ex-
pansão corrente do mestrado pro-

fissionalizante, 
lato sensu, nos 
“cursos livres”, 
não regulamen-
tados pelo MEC 
e, portanto, não 
avaliados pela 
Capes. No iní-
cio do mandato, 
Cury demons-

trou interesse 
em discutir o 
assunto, mas 

até agora não 
houve mudan-
ças. “Ainda não 
há uma concep-

ção amadurecida 
de qual seria a 

importância do 
mestrado profissionalizante 
em relação ao mestrado acadê-
mico”, revela Lent. O diretor de 
avaliação Isaac Roitman também 
admite que não vê perspectivas de 
um controle federal dos cursos lato 
sensu. “O controle de qualidade 
desses cursos deveria ser feito insti-
tucionalmente e certamente é feito 

Tabela 4 – Demanda efetiva de bolsas na USP

Bolsas
2002 2001 2000

Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado
Solicitaram 3.260 3.016 3.645 3.417 3.681 3.231
Atendidos 1.731 2.476 2.481 2.902 2.678 2.831

Recusados
1.492
(46%)

621
(20%)

1.099
(30%)

506
(15%)

1.002
(27%)

465
(14%)

Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação e APG
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O presidente da Capes, profes-
sor Marcel Bursztyn (que, procu-
rado, não pôde atender a Revista 
Adusp quando da elaboração 
desta reportagem), encaminhou 
aos colegiados da agência, em se-
tembro, uma proposta de trabalho 
que inclui diretrizes de “atualiza-
ção do papel e das rotinas da Ca-
pes”. Trata-se, afirma ele, de uma 
“plataforma aberta a discussões”. 
A proposta sugere uma significati-
va mudança de rumos. 

Nela, Bursztyn afirma o com-
promisso “com as finalidades 
institucionais da Capes: coorde-
nar e avaliar os cursos de pós-
graduação, fomentar o sistema 
com bolsas e auxílios, assegurar 
as condições adequadas para a 
informação científica e tecnológi-
ca, assegurando a manutenção do 
portal de periódicos”. As decisões 
“continuarão a ser tomadas a par-
tir da participação da comunidade 
científica, representada nos órgãos 
colegiados da Capes, em conjunto 
com sua Diretoria Executiva”.

Reconhece que “ainda persis-
tem diversos problemas relativos 
ao funcionamento do sistema de 
pós-graduação”, que “é preciso 
rever resultados” e que a pós-gra-
duação “continua com a tarefa de 
qualificar o corpo docente: após 
três décadas de sua existência, 
apenas 33% dos docentes que 
atuam no ensino superior são 
mestres e somente 21% possuem 
a titulação de doutor”.

No concer-
nente à ava-
liação, apesar 
“do avanço no 
processo que 
foi implantado 
desde a déca-
da de 1970”, 
“não existe 
uma avaliação 
dos resultados 
da avaliação”. 
Dever-se-ia 
analisar, “por 
exemplo, a 
prevalência de critérios e/ou indi-
cadores homogêneos para todas as 
áreas, independentemente das suas 
especificidades disciplinares, das 
modalidades de inserção regional, 
nacional e internacional dos institu-
tos e ou universidades que abrigam 
os centros de pós-graduação”.

Quanto à capacidade da Capes 
de “estabelecer demandas induzi-
das para as áreas de conhecimen-
to, para temas e/ou problemas 
considerados estratégicos”, houve 
uma “preocupante retração”, 
tanto que novos cursos “são 
credenciados ou não, indepen-
dentemente de serem apreciados 
quanto à sua relevância social pa-
ra o país”. Já é tempo, portanto, 
“de se imprimir uma perspectiva 
macro na formulação de políticas 
para a pós-graduação, definindo 
prioridades e estabelecendo seus 
eixos de desenvolvimento para os 
próximos anos”.

No tocante ao fomento, Burszty 
propõe uma reviravolta na política 
atual: além de continuar apoiando 
instituições e programas já con-
solidados, a Capes “deve também 
apoiar iniciativas e/ou propostas 
advindas de regiões que não per-
tencem aos grupos de excelência 
acadêmica”, porque “a definição 
do que seja excelência deve estar 
devidamente contextualizada”, 
mesmo porque “as universidades 
que hoje se destacam positivamen-
te também foram objeto de ampa-
ro anteriormente”. Indaga: “Como 
enfrentar o perverso ciclo vicioso 
da excelência, no qual as melhores 
serão sempre melhores e as piores 
nunca despontarão?”

O documento pode ser en-
contrado na íntegra no Jornal da 
Ciência (da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência), e-
mail 2373, de 26/9/2003, no sítio 
www.jornaldaciencia.org.br.

Helano Stuckert/UnB Agência

Professor Marcel Bursztyn

“PLATAFORMA BURSZTYN” ATUALIZA PAPEL DA AGÊNCIA
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Hoje 75% dos alunos de 

mestrado e 54% dos de doutorado 

da USP não recebem nenhum tipo de bolsa de 

qualquer agência, e em 2002 a Capes rejeitou 

2.104 pedidos

pelos usuários”, diz Roitman.
Todavia, há quem espere que a 

Capes fiscalize mais severamente 
toda atividade de pós-graduação. 
No Rio de Janeiro, o juiz Firly 
Nascimento Filho, da 5ª Vara 
Federal, acatou pedido do Ministério 
Público Federal e expediu liminar, em 
janeiro de 2002, proibindo a cobrança 
de taxas de matrícula nos mestrados 
profissionalizantes da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), da 
Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro (UFRRJ) e da Fundação 
IBGE, com base no artigo 206, IV, 
da Constituição (ensino gratuito em 
instituições públicas). A Capes, uma 
das instituições rés citadas na 
ação, é condenada a 
“coibir e reprimir, 
no âmbito de sua 
competência , 
a cobrança de 
quaisquer valores 
aos alunos dos cursos 
de mestrados profis-
sionalizantes promovidos 
pelas instituições públicas de 
ensino superior no Estado do Rio de 
Janeiro” (Revista Adusp 27, 2002). 
Na USP, onde os cursos pagos proli-
feraram assustadoramente, a Capes 
certamente teria muito o que fazer 
nessa seara.

A concessão de bolsas pela Capes 
está ligada intimamente à avaliação 
dos programas de pós-graduação. A 
Capes não pratica diretamente o fo-
mento ao aluno: são atribuídas cotas 
de bolsas para as instituições que de-
têm os programas, de acordo com as 
notas recebidas ao final da avaliação. 
As instituições, então, estabelecem 
critérios internos para a distribuição 
das bolsas entre os alunos. Mas nos 

últimos anos, além do critério da 
própria nota, que já contempla na 
sua composição o tempo médio de 
titulação, a Capes vem fazendo, no 
momento de concessão das bolsas, 
pressão adicional sobre as instituições 
para reduzir o tempo de titulação. 
“Muitos alunos procuram a APG 
porque tiveram problemas pessoais 
e, por isso, perderam a bolsa. Não es-
tão sendo respeitados direitos como 
prorrogação para as gestantes — e as 
unidades estão passando por cima de 
tudo para conseguir cumprir os pra-
zos cada vez menores de conclusão”, 
acusa Menezes.

A Capes admite o problema. 
“Algumas distorções na distribuição 
de bolsas se ligam a um superdi-
mensionamento do tempo médio de 
titulação, que pune até os programas 
avaliados no maior nível”, revela 
Margarida Vieira. Ela garante que a 
Capes pretende fazer alterações nes-
te quesito, que deve ser revisto para 
2004. O Conselho de Pós-Graduação 
da USP, por exemplo, requereu da 
agência o fim dessa “dupla conta-
gem” de tempo. “Solicitamos que o 
conceito obtido na avaliação preva-
lecesse sobre o tempo de titulação, 
que deveria ser minimizado ou até 

excluído. O ex-presidente Jamil Cury 
já havia concordado com isso. Hoje 
não sabemos como está”, informa a 
professora Suely Vilela, pró-reitora 
de Pós-Graduação da USP.

A pressão por velocidade es-
toura sobre um pós-graduando em 
uma situação cada vez mais frágil, 
com cada vez menos condições de 
dedicação exclusiva à vida acadêmi-
ca. A avaliação é de alunos e tam-
bém da própria USP. “A situação 
da pós-graduação é desesperadora. 
Temos uma maioria sem bolsas, e a 
minoria com bolsas sem aumento 
no valor do auxílio há nove anos”, 
aponta Menezes. Em 2002 foram 

2.104 os pedidos de bolsa 
feitos na USP e recu-

sados pela Capes 
(Tabela 4). No 

mestrado, o ín-
dice de rejeição 
nos pedidos che-

ga a 46%. Hoje 
75% dos alunos de 

mestrado e 54% dos de 
doutorado da USP não recebem 

nenhum tipo de bolsa de qualquer 
agência.

No caso da USP, a redução das 
bolsas da Capes foi drástica. Em 
1997, eram 4.299 bolsas. No ano 
passado, o número caiu para 2.568 
(Tabela 5). Como no caso da pressão 
pela redução do tempo de titulação, 
Frazão Helene acha que a própria 
universidade também não está isen-
ta de responsabilidade na redução 
do número de bolsas. Ele conta que 
a USP foi trocando bolsas da Capes 
pelas da Fapesp, que pagam melhor. 
E como essas bolsas vinculam-se a 
cotas, a universidade perdeu as da 
Capes (Tabela 6). “Isso foi incompe-
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tência da própria USP, porque havia 
demanda suficiente para ter obtido 
as bolsas da Fapesp e mantido as da 
Capes”, diz. Embora reconheça que 
realmente os pesquisadores da USP 
migraram para a Fapesp, a pró-rei-
tora Suely Vilela considera que este 
movimento foi natural devido à dife-
rença nos valores das bolsas.

Corroídas por nove anos de 
inflação, as bolsas Capes e CNPq 
atingem o mais baixo poder aqui-
sitivo da sua história: R$ 724,52 
para o mestrado e R$ 1.030,00 
para o doutorado. Nesse cenário, 
a Associação Nacional dos Pós-
Graduandos vem promovendo 

uma campanha para o reajuste dos 
valores das bolsas (um abaixo-assi-
nado que a APG pretende enviar 
às agências federais de fomento 
pode ser encontrado no sítio da 
entidade: www.usp.br/apg). “O plei-
to da Associação é legítimo. Tanto 
a Capes como o CNPq estão pro-
movendo ações para que as duas 
agências possam simultaneamente 
atualizar os valores das bolsas”, diz 
Roitman.

Mas tais ações têm campo mui-
to restrito, visto que o Orçamento 
da União proposto para 2004 já se-
rá igual ao de 2003. Mesmo even-
tuais cortes administrativos dariam 

diminuta margem para um aumen-
to simultâneo da quantidade e do 
valor das bolsas. Cálculos baseados 
no IGP-DI mostram que, para se 
aproximar do valor de compra que 
tinha em 1994, a bolsa de mestrado 
teria que pagar em torno de R$ 
2.000, e a de doutorado, algo pró-
ximo a R$ 3.000.

A escassez de bolsas e seus bai-
xos valores restringem, ao mesmo 
tempo, o número de pessoas que 
podem iniciar uma pós-graduação 
e também as reais condições de 
pesquisa para quem faz pós-gradu-
ação sem dedicação exclusiva. 

Os valores achatados das bolsas 
desestimulam a entrada na carrei-
ra acadêmica de pessoas com o 
nível de capacitação exigido para 
um mestrado ou doutorado. Elas 
recebem pouco durante o período 
de formação e, depois da titulação, 
encontram cada vez menos oportu-
nidades de seguir adiante devido 
ao quadro de redução de docentes 
nas universidades públicas, onde 
de fato se faz pesquisa. Embora o 
sistema tenha vivido uma expansão 
em número de alunos, as condi-
ções ideais do desenvolvimento 
de pesquisa são cada vez mais 
restritas. Sem recursos, a Capes, 
cuja responsabilidade é exatamen-
te o aperfeiçoamento do pessoal 
do ensino superior, não tem uma 
resposta rápida para esta ques-
tão. “O acesso à pós-graduação 
já é elitizado por uma sociedade 
profundamente desigual e injusta. 
Imagino que estamos criando as 
condições para esta mudança de 
base para um Brasil melhor, mas 
isto não se dá de imediato”, lamen-
ta Margarida Vieira.

Tabela 6 - Bolsas vigentes por agência e por modalidade

USP – 1997/2003

ANO
Capes-DS Capes-PICDT CNPq Fapesp

Ms Dr Ms Dr Ms Dr Ms Dr
1997 1566 1073 308 1352 1320 1430 653 505
1998 1367 869 178 1213 1044 1325 922 749
1999 1205 928 123 1078 942 1165 1252 1156
2000 1131 1000 76 975 905 1169 1307 1481
2001 1080 1175 27 780 866 1013 1223 1789
2002 1100 1392 6 70 645 1041 680 1741
2003 1120 1535 0 0 894 981 622 1655

Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação

Tabela 5 - Bolsas vigentes por agência

USP – 1997/2003

ANO
Capes* CNPq Fapesp Total de bolsas

Total geral
Bolsas % Bolsas % Bolsas % Ms Dr

1997 4299 48 2750 31 1925 21 4306 4668 8974
1998 3627 42 2369 27 2705 31 4133 4568 8701
1999 3334 38 2107 24 3410 39 4080 4771 8851
2000 3182 34 2074 22 4000 43 4107 5149 9256
2001 3062 38 1879 24 3012 38 3196 4757 7953
2002 2568 38 1686 25 2421 37 2431 4244 6675
2003 2655 39 1875 27 2277 34 2575 4161 6736

Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação                               *DS + PICDT; em 2003, somente DS
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Para enfrentar a herança do 
período FHC-Paulo Renato, a 
Capes teria de melhorar o fluxo 
do diálogo na comunidade, redu-
zir as distorções da corrida produ-
tivista (revendo, por exemplo, o 
peso das publicações no exterior), 
regular os cursos de pós-gradu-
ação irregulares oferecidos por 
instituições estrangeiras, manter 
e ao mesmo tempo reduzir custos 
do portal Capes, importante sítio 
da Internet que serve de fonte 
de informações para a pesquisa 
no Brasil. E articular os objeti-
vos do seu programa de bolsas 
com as diretrizes do CNPq. O 
ex-presidente Cury acredita que 
muito se avançou desde o início 

do governo Lula: “O Conselho 
Técnico-Científico da Capes pôde 
enfrentar questões como o acom-
panhamento anual dos progra-
mas, o regime de dedicação dos 
professores, o padrão internacio-
nal de qualidade e a classificação 
qualitativa das revistas. Além dis-
so, começou-se a discutir temas 
candentes como o mestrado dito 
profissional e o sentido da multi-
disciplinaridade”, conta Cury.

Um dos principais objetivos da 
Capes agora é reduzir a concen-
tração regional da pesquisa no 
Sul e Sudeste em geral, e em São 
Paulo em particular. “A Capes é 
parceira de outras instâncias go-
vernamentais no sentido de cor-

rigir essa distorção. Uma atenção 
especial está sendo dada a cursos 
emergentes, principalmente das 
regiões Norte e Centro-Oeste”, 
explica Roitman. A USP sozinha, 
segundo dados de 2002, concen-
tra 19% dos pós-graduandos no 
país e, ao mesmo tempo, detém 
a maior estrutura disponível para 
formar novos pesquisadores para 
se instalarem nas demais regiões 
brasileiras. “A USP é a própria 
concentração, mas também é o 
centro da descentralização da 
pós-graduação”, defende a pró-
reitora Suely Vilela, apresentan-
do dados de alunos formados e 
parcerias da USP com universi-
dades do Norte e Nordeste. “A 

Neste momento de crise da pós-
graduação no Brasil, uma iniciativa 
da Associação de Pós-Graduandos 
da USP-Capital, dos representantes 
discentes da pós-graduação nos cole-
giados centrais e da Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação se propõe a discutir 
os desafios e perspectivas da área 
dentro da USP. Trata-se de um semi-
nário, cuja primeira etapa aconteceu 
no dia 16 de setembro, e a segunda 
foi marcada para 5 de novembro, 
com a possível presença de ministros 
e dos presidentes das agências de 
fomento. O foco do primeiro dia de 
trabalho foi debater os critérios de 
avaliação da Capes e o número de 
concessões e valores das bolsas.

Mais uma vez, os pontos mais 
criticados do sistema de avaliação 
foram o baixo tempo de titulação 

exigido e a corrida pela produção 
de papers. “O que conta de fato 
são as publicações internacionais”, 
conta José Fernando Fontanari, 
professor do Instituto de Física de 
São Carlos. Para ele, isso mostra 
uma falha na avaliação, cujo objeti-
vo deveria ser analisar a qualidade 
da formação do pesquisador. “A 
avaliação da Capes não dá peso 
para o aluno e conta apenas a ca-
pacidade de pesquisa da unidade. 
Mas isso não é parâmetro para 
qualificar uma formação”, contesta. 
A grande conclusão do debate: é 
preciso manter o foco na formação 
do docente pesquisador e não ape-
nas na geração de “publicadores de 
artigos”.

Quanto ao tempo de titulação, 
as unidades assumiram que tem 

havido uma pressão enorme da 
Capes pela sua diminuição. “No 
Instituto de Ciências Biomédicas, 
conseguimos reduzir de 40 para 
31 meses o tempo de conclusão 
do mestrado”, conta a professora 
Telma Zorn. “Mas a Capes nos 
propõe 24 meses, e a área suporta 
no mínimo 30”, diz. Telma também 
apontou uma série de disparidades 
entre os critérios estabelecidos 
por diferentes comitês dentro de 
uma mesma área. Por exemplo: 
no comitê “Ciências Biomédicas 
I”, o peso das atividades de pes-
quisa é 5, e no comitê “Ciências 
Biomédicas II”, 20. “Critérios 
heterogêneos como este fornecem 
um quadro distorcido da qualidade 
dos programas”, acredita.

Mas o passo mais importante 

SILÊNCIO ROMPIDO E AUTOCRÍTICA
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universidade tem colaborado 
muito para o desenvolvimento de 
novos cursos no país”. 

Importante instrumento de 
descentralização, segundo o douto-
rando Menezes, seria a retomada 
do Programa Institucional de Ca-
pacitação de Docentes e Técnicos 
(PICDT). O programa fornecia 
auxílio financeiro a professores e 
técnicos de universidades federais 
para que cursem pós-graduação 
em outras universidades públicas, 
e poderia ser usado para aprimorar 
e fixar pesquisadores através da 
rede federal. O próprio Menezes, 
docente na Universidade Federal 
do Maranhão, veio para a USP 
por meio do programa. O PICDT, 

no entanto, foi substituído pelo 
Programa de Qualificação Institu-
cional (PQI), que funciona através 
de convênios e projetos. O atual 
governo pretende retomar o antigo 
programa, enquanto a Pró-Reitora 
acredita que o ideal seria combinar 
os dois. “O PQI é mais eficiente na 
fixação de docentes e criação de 
novos centros. Mas às vezes não é 
um programa, e sim um único pro-
fessor de uma área específica que 
está interessado, e para isso serve 
o PICDT”, explica ela.

 Ainda assim, para qualquer 
tipo de programa de descentra-
lização vingar, é preciso valori-
zar-se e aumentar-se o número 
de docentes das universidades 

federais no Norte e Centro-Oes-
te. Ou seja, a própria discussão 
sobre a concentração dos recursos 
da pesquisa acaba retornando ao 
mesmo ponto que a Capes, seja na 
demissão de Jamil Cury, seja nos 
planos para o futuro, quer evitar: 
a falta de perspectiva de aumento 
dos recursos já escassos. Decisão 
que parece estar fora das mãos 
da direção da Capes. “As políticas 
do novo governo para a ciência e 
tecnologia ainda não estão claras. 
No caso da Capes, com a recente 
troca de toda a direção, a situação 
é ainda mais indefinida. Simples-
mente, não dá para saber o que 
vem por aí”, resume o professor 
Álvaro de Vita.

que a USP conseguiu dar no se-
minário foi assumir a parcela de 
responsabilidade que teve na pró-
pria construção desses critérios. 
“Dentro da USP há um conjunto 
de colegas que são os gestadores 
deste processo dentro da Capes, 
do tempo de titulação ao ranque-
amento que é feito a partir dos 
conceitos finais”, revela Ariovaldo 
Umbelino de Oliveira, da Facul-

dade de Filosofia, Letras e Ciên-
cias Humanas. Ao mesmo tempo, 
uma série de problemas internos, 
como a burocracia da universida-
de, faz com que 25% do total de 
bolsas recebidas pela USP sejam 
devolvidos para as agências, en-
quanto 70% dos pós-graduandos 
continuam sem bolsas.

Diante dessa realidade e do 
fato de formar 15% dos mestres e 

25% dos doutores do país, a USP 
assumiu que precisa romper seu si-
lêncio e se posicionar criticamente 
frente à Capes. “Precisamos cobrar 
da Capes mudanças na avaliação, 
que deve incluir critérios qualita-
tivos”, afirmou a pró-reitora Suely 
Vilela. “A USP não soube usar 
o seu espaço, nos manifestamos 
muito pouco. Eu me incluo nesse 
processo”, admitiu Suely.

Professores Fernando Fontanari e Telma Zorn

Novembro 2003Revista Adusp
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USP ZONA LESTE, 
ENFIM A EXPANSÃO?

 Antonio Biondi
Jornalista

A luta por uma universidade pública na Zona Leste 
da capital paulista remonta ao início dos anos 80. 

Agora, o direito da região à educação superior pública 
deve ser atendido, com a instalação de um novo 

campus da USP no Parque Ecológico do Tietê (foto), 
embora a iniciativa governamental seja tímida face à 

demanda, e seu financiamento, incerto

Fotos: Daniel Garcia
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Na Zona Leste e 

municípios próximos 

as escolas superiores privadas são 

10, mas só há uma pública: o Centro 

Tecnológico da Fatec, substituto de 

um “cadeião”

U
ma região com mais 
de 4 milhões de ha-
bitantes que conta 
com uma única es-
cola pública de nível 
superior. Artigos da 

Constituição de São Paulo que ex-
pressam enfaticamente a educação 
superior como um direito e sua 
expansão como prerrogativa. Um 
movimento de quase 20 anos de luta 
por uma universidade pública. Nesse 
contexto, e mediante uma crescente 
pressão da sociedade por mais vagas 
nas universidades públicas paulistas 
é que a Zona Leste, finalmente, vê 
uma possibilidade concreta de ver 
sua reivindicação atendida — ou 
melhor, seu direito assegurado. 

“A luta pela universidade 
pública vem desde o início 
da década de 80. Estamos 
vivendo uma primavera 
na Zona Leste”, come-
mora Antonio Marchioni, 
o Padre Ticão, uma das 
principais lideranças comuni-
tárias. Os sinais dessa metafórica 
primavera são os anúncios, quase 
simultâneos, da implementação de 
um campus da USP na região e de 
um Instituto Superior Universitário 
da Prefeitura da capital, este em par-
ceria com o Ministério da Educação.

O projeto da USP está sob os cui-
dados de uma comissão formada pe-
los professores Myriam Krasilchik, 
Gilberto Martins, Sylvio Sawaya, 
Renato Queiroz e Wanderley 
Messias da Costa. Entre as delicadas 
questões e interessantes desafios 
que ora se apresentam a este seleto 
grupo nomeado pela Reitoria, estão 
o desenho arquitetônico e concei-
tual do novo campus, a definição 

dos cursos a serem oferecidos, os 
critérios de seleção a serem apli-
cados no vestibular e o número de 
docentes contratados. A professora 
Krasilchik, a quem cabe coordenar 
a comissão, esclarece logo que o pa-
pel da comissão é fazer sugestões ao 
Reitor, “cabe a ele aceitar ou não”. 

Quanto ao financiamento da USP 
Zona Leste, assunto que permanece 
nebuloso, será resolvido no âmbito 
da Reitoria, do governo estadual e da 
Assembléia Legislativa. A despeito 
da apressada discussão das questões 
acadêmicas, o novo campus só possui 
verbas (suplementares) garantidas 

para a construção e instalação, em 
2003 e 2004. 

As verbas para pessoal e outros 
custeios do novo campus, cujas 
turmas de graduação têm seu iní-
cio previsto para 2005 (espera-se 
que sejam oferecidas mil vagas no 
primeiro vestibular, e igual núme-
ro nos três anos seguintes), ainda 
não possuem origem definida, 
podendo vir de novas dotações su-
plementares, de uma nova rubrica 
do Orçamento do Estado, ou até 
mesmo dos 5,0295% aos quais ho-
je a USP tem direito na parcela de 

9,57% do ICMS compartilhada 
pelas três universidades paulis-

tas (ler Pedra no caminho).
João Zanetic, profes-

sor do Instituto de Física 
e membro do Grupo de 

Trabalho de Educação 
da Adusp, lembra que em 

2001 o Conselho de Reitores 
das Universidades Estaduais 

Paulistas (Cruesp) propôs uma 
duvidosa política de expansão, que 
previa 100 mil novas vagas, a maior 
parte delas em cursos seqüenciais 
(de curta duração), o que acarreta-
ria uma mudança radical no concei-
to de qualidade e modelos de curso 
na graduação de USP, Unicamp e 
Unesp. “Fomos completamente 
contrários”, afirma. Ele acredita que 
o projeto da USP Zona Leste “tem 
vários méritos, comparada à anti-
ga proposta do Cruesp, mas ainda 
é muito tímido face à demanda”. 
Opinião semelhante sustenta a pro-
fessora Krasilchik: “Estamos convic-
tos de que é preciso ter um aumento 
de vagas”, diz ela.

Professora Krasilchik
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Sonegada por décadas, a ex-
pansão das universidades estaduais 
paulistas parece haver recebido 
novo impulso em 2001, quando o 
governador instou os reitores a apre-
sentarem projetos com essa finali-
dade. A Unesp, que já possuía uma 
proposta, além de forte apoio polí-
tico na Assembléia Legislativa, foi a 
primeira contemplada. O processo, 
regido pelo calendário eleitoral de 
2002, caracterizou-se pela precariza-
ção das condições de ensino, tendo 
por emblema as nada elogiáveis 
“unidades diferenciadas”. No caso 
da USP Zona Leste, não se deve 
esquecer a influência das eleições de 
2004, assim como o aniversário dos 
70 anos da universidade no próximo 
ano, que fizeram com que o projeto 
viesse “a toque de caixa”, conforme 
impressão do professor Zanetic.

No plano local, a comunidade 
pressiona para que a iniciativa se 
efetive. Um dos principais atores 
políticos nesse processo é o Fórum 
de Educação da Zona Leste, criado 
em 1991, e assessorado pela ONG 
Ação Educativa. Milton Alves dos 

PEDRA NO CAMINHO

Atualmente, ainda não há consenso a respeito da origem das verbas 
para a USP Zona Leste. A comissão incumbida do projeto recomenda 
que a unidade tenha dotação orçamentária própria, portanto, 
desvinculada dos 5,0295% do ICMS destinados ordinariamente à 
USP — que representam a fatia que lhe corresponde, dos 9,57% do 
ICMS reservados, no Orçamento do Estado, para as três universidades 
estaduais. Na opinião da professora Krasilchik, sem orçamento 
próprio, não se viabiliza o projeto: “Não quero nem pensar na 
possibilidade de não haver recursos”. 

Mas há deputados estaduais, como João Caramez (PSDB), que 
entendem que o financiamento do novo campus deva ser vinculado 
também à dotação atual. Ele integra uma comissão formada na 
Assembléia Legislativa para acompanhar as obras da USP Zona 
Leste, da qual também fazem parte os deputados Simão Pedro (PT), 
Zico Prado (PT), Vinícius Camarinha (PSB), Ana Martins (PCdoB) 
e Ricardo Trípoli (PSDB).

As obras consumirão, em 2003, R$ 12 milhões, segundo o 
professor Celso de Barros, chefe de gabinete da Reitoria. Ele 
esclarece que, em 2004, serão necessários R$ 48,4 milhões: R$ 33 
milhões para as obras, R$ 5,9 milhões para instalações e operação 
e R$ 9,5 milhões para pessoal (dos quais R$ 6,7 milhões relativos à 
contratação de 100 docentes em RDIDP) e outros custeios. Já em 
2005, os custos totais ficariam em R$ 39,1 milhões (ver tabela Os 
custos da USP Zona Leste). 

De acordo com o chefe de gabinete, “todos os recursos 
discriminados acima deverão ser concedidos na forma de dotações 
suplementares”, não comprometendo, portanto, o orçamento da 
USP. O professor Messias da Costa assegura que, na negociação 
com o Cruesp, o governo estadual assumiu o compromisso de 
transformar as propostas de expansão em programas, inclusos na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

O professor Zanetic faz questão de assinalar o que pode significar 
a incerteza de financiamento. “Não queremos que ocorra na Zona 
Leste o mesmo que ocorreu na Baixada Santista”, exemplifica, 
referindo-se à “Poli Cubatão”, unidade da USP que funcionou, 
precariamente, em uma escola municipal daquela cidade, entre 1989 
e 1995, ano em que suspendeu as atividades. Em 1998, na primeira 
gestão de Mário Covas, o governo estadual e a Prefeitura de Cubatão 
comprometeram-se a ressuscitar a Politécnica, mas a promessa não 
passou da pedra fundamental.

Professor Zanetic
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A escolha 

dos cursos a serem 

oferecidos gera forte polêmica. 

Questiona-se o viés de certas opções 

e o veto estatutário à duplicação de 

cursos já existentes na capital

Santos, da executiva do Fórum e 
estudante de Pedagogia da USP, 
observa que na região e em cidades 
próximas, como Guarulhos e Mogi 
das Cruzes, existem sete universi-
dades privadas. “Não é possível que 
numa região de população tão den-
sa não haja uma política pública 
para se atender essa enorme de-
manda por educação superior”. 

A única unidade pública 
de ensino superior na Zona 
Leste, o Centro Tecnológico 
da Fatec, foi conquistada em 
2000, graças à resistência 
da população local à de-
cisão do governo estadual 
de instalar um “cadeião” 
na Avenida Águia de Haia. 
Organizada, a população conseguiu 
impedir a chegada do “cadeião”, e 
no local foi instalada a Fatec.

Já o processo de escolha do novo 
campus da USP foi menos traumá-
tico, embora não isento de compli-
cações. Inicialmente, a comissão da 

USP pensou em instalá-lo em parte 
do Parque do Carmo, que pertence 
ao município. O conselho gestor da 
Área de Proteção Ambiental (APA) 
que envolve o Parque aprovou a 
iniciativa, determinando, porém, 

uma localização que não era aquela 
pretendida pela USP. A comissão 
terminou por desistir da idéia, e a 
área foi escolhida em seguida pela 
Prefeitura para sediar o projeto do 
Instituto Superior Universitário. 

Finalmente, após estudar outras 
possibilidades, a comissão fixou-se 
num terreno pertencente ao Parque 
Ecológico do Tietê como o melhor 
lugar disponível para o novo cam-
pus, em função de sua acessibilidade, 
condições de transporte e de sanea-

mento ambiental, assim como pers-
pectivas de expansão futura. 

O Departamento de 
Águas e Energia Elétrica de 
São Paulo (DAEE) cedeu o 

terreno, cujo entorno possui 
elementos marcantes: além do 
rio Tietê, a Estação Ferroviária 
de Ermelino Matarazzo, da 
Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM); o Aero-
porto de Cumbica, em Guarulhos; 
a rodovia Ayrton Senna; e uma 
grande indústria metalúrgica, a 
Belgo-Mineira. Outro dos vizinhos, 
o Jardim Queralux, é uma ocupação 
recente, com quase 30 mil famílias. 

Uma das polêmicas abertas pela 
criação do novo campus diz respei-

Santana e Alves dos Santos, no terreno onde será erguido o novo campus

Expansão esquecida
“O poder público estadual 
implantará ensino 
superior público e gratuito 
nas regiões de maior 
densidade populacional, 
no prazo de até três anos, 
estendendo as unidades 
das universidades públicas 
estaduais e diversificando 
os cursos de acordo com 
as necessidades socio-
econômicas da região.” 
(Artigo 52 das Disposições 
Transitórias da Constituição do 
Estado de São Paulo de 1989)
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O movimento 

popular da região quer debater 

a qualidade do ensino, mas o poder 

público vem fugindo do diálogo e não 

mostrou interesse em participar do 

Conselho USP Zona Leste 

to aos cursos de graduação que se-
rão oferecidos ali, a partir de 2005. 
Atualmente, estão em discussão dez 
possibilidades (das quais duas deve-
rão ser descartadas), 
a saber: Informática, 
Artes, Ciências Bá-
sicas, Gestão Am-
biental, Políticas 
Públicas, Lazer 
e Turismo, En fer-
magem Geriátrica, 
Esporte e Saúde, 
Formação de Profes-
sores, e Marketing e 
Pes quisa de Mercado e 
Opinião. Essa relação de cur-
sos foi sugerida pela comissão 
responsável pelo projeto, com base 
no trabalho desenvolvido por qua-
tro subcomissões designadas com 
esse fim. 

O debate a respeito dos cursos foi 
pautado no Conselho de Graduação 
(CoG) e no Conselho Universitário, 
mas alguns questionamentos preci-
sam ser respondidos desde já. Por 
exemplo, o Estatuto da USP proíbe 
que sejam oferecidos na Zona Leste 
cursos já existentes em outras unida-

des da USP na cidade de São Paulo. 
Ao que parece, a Reitoria não pre-
tende alterar a norma atual: “Não se 
cogita duplicação de qualquer curso 
presentemente oferecido no campus 
do Butantã, bem como da modifi-
cação do atual Estatuto, de forma 
a permitir essa possibilidade”, foi a 
resposta que o professor Celso de 

Barros, chefe de gabinete, enviou por 
e-mail à Revista Adusp.

Marconi Cavalcante Benck, 
representante discente no CoG, 

defende o oposto: “Não faz sen-
tido, numa cidade como 

São Paulo, ser proibi-
do que haja cursos 

repetidos”. João 
Kléber Santana, 
do Fórum de 
Educação da 

Zona Leste e pro-
fessor em uma escola 

municipal, reforça: “Se 
houver um curso repetido 

aqui que vai ser importante, então 
que exista sim”. (Marconi também 
considera fundamental que a nova 
unidade possua pesquisa e cursos 
de pós-graduação — o que está 
previsto nos documentos até agora 
elaborados pela comissão encarre-
gada do novo campus, embora de 

As mudanças na grade de cursos
Cursos inicialmente propostos Cursos atuais* 
Arquitetura Paisagística
Arquitetura de Interiores
Arqueologia
Ciências Ambientais
Turismo
Marketing e Pesquisa de Mercado 

e Pesquisa de Opinião
Promotor Cultural
Serviço Social
Psicologia (concentração em Recursos 

Humanos)
Políticas Públicas
Cooperativismo (co-gestão)
Ciências Atuariais
Formação de Professores
Música (concentração em música 

popular)
Esporte 
Moda

Artes
Ciências Básicas
Enfermagem Geriátrica
Esporte e Saúde
Formação de Professores
Gestão Ambiental
Informática
Lazer e Turismo
Marketing e Pesquisa de 

Mercado e Opinião
Políticas Públicas

Fonte: www.usp.br. *Oito deles seriam escolhidos e encaminhados à análise do CoG e CO

Professor Messias
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forma ainda pouco desenvolvida.)
A proposta do grupo coordena-

do pela professora Krasilchik prevê 
que todos os cursos componham 
uma mesma unidade, que se cha-
maria Escola de Artes, Ciências 
e Humanidades. A idéia é que os 
conhecimentos dialoguem perma-
nentemente, com a interdisciplina-

ridade contrapondo-se à dispersão 
e à separação por departamentos 
quase feudal, presente no campus do 
Butantã. O projeto arquitetônico, de 
autoria do professor Sawaya, incor-
pora ainda outras propostas, como 
a existência de espaços favoráveis a 
debates, encontros e à presença da 
comunidade externa ao campus. 

O professor Messias da Costa 
explica que, para se definir os cursos 
que viriam a compor a graduação da 
nova unidade, preparou-se uma lista 
inicial que indicava carências da USP 
e da sociedade. Ele explica que houve 
um longo processo de sugestões e de-
bates a partir dessa lista, além de uma 
pesquisa realizada com cerca de 5.600 

EXPANSÃO LENTA, PONTUAL E TÍMIDA
Tanto quanto a questão da 

qualidade, o novo campus da USP 
põe em evidência a necessidade 
urgente de expansão do ensino 
público superior em São Paulo e no 
Brasil. Reportagem do jornal Folha 
de S. Paulo (8/9/2003), “Particular 
concentra os mais ricos”, revela 
que, em 2001, segundo dados do 
IBGE, dos 3.728.035 estudantes 
matriculados nas instituições de 
ensino superior no país, 2.604.917 
(69,9%) estavam em instituições 
particulares, e somente 1.123.118 
(30,1%) nas instituições públicas.

Números que resultam de 
décadas de desfinanciamento 
da educação superior pública 
e do concomitante estímulo à 
expansão do ensino privado. O 
GT de Educação da Adusp estima 
que, em São Paulo, o contingente 
matriculado nas instituições públicas 
é ainda menor: cerca de 15%. A 
força das particulares no Estado 
terminou por alçar Cláudio Lembo 
(PFL), reitor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, ao 
cargo de vice-governador. Não 
será mera coincidência o fato de o 
governo Geraldo Alckmin criar um 
projeto de “bolsas-universidade” 

para custear até 50% do valor das 
mensalidades de estudantes das 
universidades privadas, vindos de 
ensino médio público estadual.

O programa irá contar, nos 
quatro meses finais de 2003, com 
R$ 59,8 milhões. A maior parte 
dessa cifra deverá ser destinada 
a 25 mil bolsistas. Segundo 
a assessoria de imprensa da 
Secretaria do Estado da Educação, 
em 2004 e 2005 as verbas e o 
número de alunos beneficiados 
podem aumentar. As instituições 
particulares devem fornecer bolsas 
aos alunos, de modo a propiciar 
100% de gratuidade — o Estado 
garantirá até R$ 267,00 por aluno, 
por mês. Os universitários, em 
contrapartida, realizam trabalhos 
nas escolas estaduais, colaborando 
com o programa “Escola da 
Família”, que abre as escolas 
estaduais à comunidade nos fins 
de semana. 

O subsídio indireto às 
instituições privadas de ensino 
superior, por meio das 25 mil 
bolsas concedidas, impressiona 
quando colocado frente ao 
fato de que o campus da USP 
na Zona Leste irá oferecer um 

total de somente quatro mil 
vagas nos primeiros quatro anos, 
requerendo pelo menos oito anos, 
mas talvez 16, para alcançar 20 mil 
alunos, nos cálculos da comissão 
encarregada do projeto. 

A ausência da universidade 
pública evidentemente não se 
limita à Zona Leste ou à capital.  
Regiões como a Baixada Santista 
e o ABC possuem um histórico 
de anos de reivindicação. Mais 
recentemente, o Vale do Ribeira e 
o Sudoeste do Estado entraram na 
luta por uma universidade pública. 
O professor Zanetic recorda que, 
na Constituição Estadual de 1989, 
fixou-se  “um prazo de três anos 
para que o governo ampliasse a 
oferta de vagas e criasse novos 
campi, e as universidades não 
foram atrás disso”. 

Tais questões certamente 
poderão ecoar no Plano Estadual 
de Educação, atualmente em 
discussão. Para o professor, é 
necessário  construir um Plano 
que aponte “para um incremento 
sistemático das verbas para 
educação, e que permita o 
surgimento de várias ‘USP Zona 
Leste’ nos próximos dez anos”.
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Qual será a relação  entre 

a USP e as comunidades do 

entorno? Como os saberes 

gerados no novo campus serão 

usados? Haverá extensão?

alunos do ensino médio. “Filtrando 
tudo isso, chegou-se aos dez cursos 
propostos”. No processo, foram 
descartados cursos que poderiam ser 
muito interessantes para a região, co-
mo o cooperativismo (ver quadro As 
mudanças na grade de cursos p. 22).

No primeiro ano, de acordo 
com a explicação da professora 
Krasilchik, “todos os cursos terão 
um ciclo básico, com o espírito de in-
tegrar”. O ciclo básico contaria com 
três matérias gerais e três específicas 
da respectiva área. No segundo ano 
e no terceiro ano, os alunos teriam 
algo mais genérico do curso. “E, no 
quarto, os alunos escolheriam tri-
lhas, contando com a orientação de 
um tutor, que os levaria a áreas mais 
específicas”. À crítica generalizada 
de que os cursos propostos são volta-
dos ao mercado, o professor Messias 
da Costa responde afirmando que a 
nova USP não se subordina ao mer-
cado, mas também não o ignora. 

A proposta da comissão traz 
“cursos novos que estão atendendo 

necessidades da sociedade, mas 
também demonstram uma USP 
premida pela concorrência das uni-
versidades particulares”, critica o 
professor Franklin Leopoldo e Silva, 
da Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas (FFLCH). “A 
universidade pública tem um papel 
que não é o de 
competir no 
m e r c a d o . 
Não estou 
dizendo que 
foi isso que 
o c o r r e u , 
mas a coin-
cidência entre 
os novos cursos 
e o que é ofere-
cido nas parti-
culares nos leva a suspeitar que esse 
também foi um fator considerado”.

Assim, o debate em torno 
da qualidade do ensino no novo 
campus está posto. A professora 
Krasilchik assegura que todos os 
cursos propostos “serão cursos de 

graduação, com todas as qualidades 
do nosso nível”. Mas, para Alves 
dos Santos, do Fórum de Educação, 
é fundamental “organizar-se um fó-
rum público em relação ao que se-
ria qualidade na USP Zona Leste”. 

A decisão de tornar públicos 
no sítio da USP na Internet os do-

cumentos 
produzidos 

pela comissão 
e subcomis-
sões é um 

dos pontos 
positivos 
nos espa-

ços de debate 
criados em 
torno do 

projeto. Por 
outro lado, faltam maiores infor-
mações sobre os textos disponíveis 
na rede. Um deles propõe a criação 
de 2 mil vagas para cursos seqüen-
ciais na nova unidade. A professora 
Krasilchik negou veementemente 
tal possibilidade, solicitando que 

Professor Ghanem

Mais vagas
“A organização do sistema 

de ensino superior do 
Estado de São Paulo será 
orientada pela ampliação 

do número de vagas 
oferecidas no ensino 

público diurno e noturno, 
respeitadas as condições 

para manutenção da 
qualidade do ensino 

e desenvolvimento 
da pesquisa.” 

(Artigo 253 da Constituição do 
Estado de São Paulo de 1989)
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se deixe claro que a 
proposta partiu de uma 
subcomissão, e não fora 
acatada pela comissão. 

O professor Elie 
Ghanem, da Faculdade 
de Educação, integran-
te de uma das subco-
missões que colabora 
na elaboração do projeto da Zona 
Leste, considera que dentro da USP 
“o diálogo é completamente insatis-
fatório”. O professor Zanetic, do 
GT de Educação da Adusp, levanta 
uma incoerência no processo orga-
nizado pela Reitoria: “Não fomos 
chamados a debater essa questão, 
embora tenhamos sido convida-
dos para discutir a questão das 

fundações e outras questões mais 
estruturais da universidade.” Mas a 
coordenadora da comissão encarre-
gada procura transmitir uma visão 
otimista: “Os grupos estão crescen-
do constantemente, nas unidades 
estão discutindo também, congrega-
ções têm convidado integrantes da 
comissão, foi apresentado, embora 
não discutido, no CO.” 

Dentre as pessoas da 
Zona Leste ouvidas pela 
Revista Adusp, há tam-
bém uma insatisfação ge-
neralizada em relação ao 
alcance dos debates por 
ora verificado. Para alte-
rar a situação, há desde 
uma proposta de jornal 

sobre os projetos universitários pa-
ra a região até a institucionalização 
de um conselho com representantes 
dos vários setores envolvidos no 
projeto do novo campus da USP. “A 
universidade tem que estar disposta 
a dialogar em pé de igualdade, com 
agenda, material, disponibilizando 
professores”, defende Alves dos 
Santos. E, preparem-se os doutores, 

População lota salão da igreja no debate sobre a USP

Custos do novo campus (em milhares de R$)
Item/Ano 2003 2004 2005
Obras 12.000 33.000 22.000
Instalações e Operação — 5.900 4.800
Pessoal e outros custeios — 9.500 12.300
Total Geral 12.000* 48.400 39.100

* 7.000 a serem repassados até novembro de 2003.
Fonte: Gabinete do Reitor
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O DCE 

denuncia a falta de 

moradias estudantis no 

projeto da Zona Leste. A 

comissão responsável fala 

em bolsas para suprir esse fim, 

mas não há verba prevista

“desmitificar que só mestre e dou-
tor pode discutir essas coisas”.

O fórum proposto, denomina-
do Conselho USP Zona Leste, já 
realizou até reuniões com temas 
prioritários, como ingresso na uni-
versidade, cursos e linha de pesquisa. 
Entretanto, a “intenção principal do 
Conselho não vem se realizando, uma 
vez que a própria USP, as autoridades 
públicas municipais e o governo esta-
dual não têm participado”, lamenta o 
professor Ghanem, que também atua 
no Fórum de Educação e colabora 
com a Ação Educativa. Por outro 
lado, a professora Krasilchik admite 
a frustração de maiores expectativas, 
mas rebate: “não concordo que não 
tenha havido o debate”. 

A relação da nova USP com a 
comunidade do entorno, e a de-
terminação ou finalidade social 
dos saberes que vierem a surgir no 
novo campus, é outro tema desta-
cado por quase todos os envolvidos 
no projeto. Segundo o professor 
Ghanem, a proposta para o novo 
campus busca “uma prática univer-
sitária que deliberadamente com-
bine o tratamento de temas globais 
com suas manifestações locais”. 

Embora entenda esse ponto 
como central, Ghanem admite que 
se corre o risco de que ele não vin-
gue. Alves dos Santos, por sua vez, 
defende que a universidade tenha 
“um compromisso com as camadas 
mais pobres, e com a sociedade 
brasileira no geral”. Ele lembra que 
nem sempre a definição dos cursos 
é o mais importante: “Formar um 
médico aqui não significa que vá ter 
médico no hospital daqui.” 

Foi o que disse, com outras pala-
vras e sob muitos aplausos, em de-

bate realizado no dia 
30 de agosto na 
Igreja de São 
Fr a n c i s c o , 
em Ermelino 
Matarazzo, a 
deputada federal 
Luiza Erundina 
(PSB-SP), ao 
apresentar sua 
esperança de 
que “as uni-
v e r s i d a d e s 
a p r e n d a m 
quais são os pro-
blemas do povo, e 
que aprendam a resol-
ver os problemas do povo”.

Aparentemente, o pensar da 
comunidade coincide, nesse ponto, 
com o da comissão responsável pelo 
projeto. Será, no dizer da professora 
Krasilchik, uma universidade “pro-
fundamente preocupada com os 
problemas da comunidade no seu 
sentido mais amplo”, e cujas ativida-
des de pesquisa e extensão estariam 

sendo concebidas 
de forma a se esta-
belecer uma rela-
ção privilegiada 
com a região. 

Por se tratar 
de um novo 

campus, em no-
vo espaço, o 

projeto USP 
Zona Leste 

permitiu que 
f i n a l m e n t e 
se ampliasse 

a discussão na 
universidade em 

torno das formas de 
acesso, vestibular, cotas, permanên-
cia etc. Partiu do Diretório Central 
dos Estudantes, por exemplo, uma 
forte crítica à ausência de moradias 
estudantis nas primeiras plantas 
apresentadas. A resposta da profes-
sora Krasilchik aos estudantes é um 
tanto vaga: haveria um grupo “muito 
preocupado” trabalhando a questão; 
embora não estejam previstas mora-

Padre Ticão fala no debate sobre a USP Zona Leste
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dias, pretende-se oferecer bolsas de 
apoio. Os textos disponíveis no sítio 
www.usp.br realmente aventam a hi-
pótese das bolsas, mas não havia, até 
o fechamento dessa edição, verbas 
previstas para torná-las reais. 

Quanto à natureza do vestibular 
que se pretende aplicar para ingres-
so na USP Zona Leste, o professor 
Ghanem considera necessário mudar 
a concepção atual desse exame, que 
exige, segundo ele, “destrezas que 
não são propriamente as requeridas 
para o bom desempenho nas ativida-
des universitárias”. Sugestão concreta 
do professor e de seus colegas que 
integram a respectiva subcomissão: 
uma prova escrita que concentre-se 
na capacidade de reflexão, e sem teste 

de língua estrangeira. “Demonstrado 
isso, todos os candidatos são iguais 
por esse critério. E, dada essa igual-
dade, a proposta é que a segunda fase 
seja um sorteio”, explica. 

Mais radical é a proposta do 
Movimento Sem Educação (MSE): 
“Não defendemos sorteio, nem 
qualquer mecanismo mais democrá-
tico ou menos pior que o vestibular. 
Defendemos mais vagas”, declara 
o coordenador Dimitri Silveira. O 
professor municipal Kléber Santana 
lembra que o que une esses vários 
atores “é que entendemos que o que 
a Fuvest faz não resolve”. Referência 
à Fundação para o Vestibular, en-
tidade que normatiza e aplicar os 
exames de ingresso na USP.

A mobilização desses setores 
populares parece apresentar resul-
tados. No debate de 30 de agosto, o 
professor Messias da Costa garantiu 
que o Cruesp acabara de aprovar 
texto cogitando a “adoção de algum 
mecanismo que permita reservar 
parte das vagas nas universidades 
públicas para os alunos do ensino 
público”. Em documento enca-
minhado à Reitoria, a professora 
Zilda Yokoi e o professor Renato 
Queiroz, ambos da FFLCH, su-
gerem que, enquanto não muda o 
vestibular, a nova unidade da USP 
deveria construir propostas para 
ampliar o diálogo e a colaboração 
com as comunidades do entorno.

Animação de Maria Isabel. Nascida na Zona Leste, moradora do bairro 
da Cangaíba, mãe de uma estudante de Educação Física na Unesp de Rio 
Claro, Maria Isabel Ferreira de Oliveira rumou animada para o debate 
realizado no salão comunitário da Igreja de São Francisco, em 30/8 (o ter-
ceiro a que assistiu sobre o assunto). Acompanhou atentamente as falas do 
Padre Ticão, do professor Wanderley Messias da Costa, de Milton Alves dos 
Santos, de Luiza Erundina e outros. Se conhecia a USP? “Conheço bem, fui 
paciente de lá na Odonto, mas a maioria do pessoal nem conhece.” E o 
debate hoje, valeu a pena? “Gostei desde o começo, só de saber que ia vir 
uma USP aqui já fiquei muito feliz.”

Dotação específica
“A comissão considera 
que, dada a relativa 
escassez das verbas 
atualmente destinadas à 
USP, todos os custos (...) do 
campus Leste devem estar 
previstos numa dotação 
orçamentária específica, 
a partir de uma iniciativa 
do Governo do Estado de 
São Paulo. A destinação 
de qualquer parcela dos 
recursos nominais da USP 
na implantação do campus 
Leste constituiria um ônus 
comprometedor para a 
situação financeira da 
Universidade.”
(Trecho do Relatório da 
Comissão com a Incumbência 
de avaliar a possibilidade e a 
conveniência da implantação 
de atividades de ensino da 
USP na Zona Leste)
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Entrevista

Otaviano Helene

“O BRASIL 
SÓ GASTA 
3,9% DO 
PIB COM 

EDUCAÇÃO. 
PRECISAMOS 
DOBRAR ESSE 

VALOR”

Luciana Farnesi e 
Pedro Estevam da Rocha Pomar

Equipe da Revista Adusp

Fotos: Daniel Garcia
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Ao longo do primeiro semestre de 2003, no curto 
período em que presidiu o Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
órgão federal ligado ao Ministério da Educação, o 

professor Otaviano Helene, do Instituto de Física da 
USP, trabalhou para que chegassem à sociedade dados 
mais confiáveis, reveladores da real situação em que se 
encontra a educação brasileira. Ele resolveu deixar o 

governo quando a Casa Civil interferiu, à sua revelia, em 
um cargo de confiança do Inep, trocando seu ocupante.

Apesar do incidente, o professor Helene — que foi 
presidente da Adusp em 1993-1995 e um de seus vice-

presidentes na gestão iniciada em 2001, deixando o cargo 
ao assumir o Inep — torce pelo sucesso do governo 

Lula: “Esse início é uma transição entre uma situação 
muito difícil a que o país foi levado, em todos os sentidos 

(econômico, social, cultural), e espero que, a partir do 
final deste ano e do início de 2004, o programa de governo 

que foi eleito comece realmente a ser implantado”. 

No entender do professor Helene, o grande problema 
da educação no Brasil é o financiamento: seria 

preciso garantir, pelo menos, gastos anuais da ordem 
de 7% do PIB, como previa o Plano Nacional de 

Educação, em dispositivo que foi vetado pelo então 
presidente Fernando Henrique Cardoso.
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“No ensino 

superior, o grande problema é 

a expansão do setor  público. Não há 

um  problema qualitativo  muito grave 

no setor,  há um problema quantitativo 

do número de estudantes atendidos” 

Revista Adusp– Você presidiu o 
Inep nesse início do governo Lula, 
e isso produziu algumas surpresas 
muito interessantes, como a reve-
lação para a sociedade brasileira 
de dados mais confiáveis sobre 
a situação do ensino no país. No 
entanto, deixou o cargo em um 
tempo relativamente curto. Então, 
inicialmente, gostaríamos de que 
você fizesse uma avaliação dessa 
sua passagem pelo Inep.

Helene– Dentro das funções que 
o Inep tem atualmente, uma das 
mais importantes é a geração e aná-
lise de dados sobre a situação edu-
cacional brasileira, e a divulgação 
desses dados com o objetivo de 
que sirvam para ações políticas. 
Essa é a grande importância 
de um órgão de levantamen-
to de indicadores de educa-
ção, como o Inep. Ele tem 
que subsidiar municípios, 
estados e o próprio gover-
no federal, e informar a 
sociedade como um todo 
sobre questões ligadas à 
educação. 

Fizemos um grande 
esforço, e o Inep continuará 
fazendo, no sentido de divulgar o 
mais amplamente possível todas 
essas informações, e inclusive com 
subsídios explícitos para a toma-
da de decisões políticas. Essa é a 
grande função que vai continuar 
mesmo que eu tenha saído de lá. 
Todos os diretores permanecem, 
com exceção de um, e há uma una-
nimidade na importância de divul-
gar e informar adequadamente a 
população. Então, me parece que 
esse compromisso está mantido 
plenamente, e mesmo o Ministro 

não me parece que tenha posição 
diferente disso. Ele também está 
comprometido em manter a popu-
lação informada.

Revista Adusp- Você divulgou 
dados, por exemplo, que jogaram 
por terra as afirmativas do gover-
no anterior, sobre a inclusão das 
crianças na escola.

Helene- Exatamente. O governo 
anterior, e governos anteriores, 
foram, para ser bonzinho, muito 
econômicos na hora de divulgar os 
dados. Divulgavam muito parcimo-
niosamente. E alguns dados, como 

o do financiamento, não eram da-
dos de boa qualidade. Havia, no 
mínimo, uma má elaboração, para 
não dizer uma manipulação das in-
formações, e isso acabou desinfor-
mando a população, que durante 
muito tempo, por exemplo, acredi-
tava que havia recursos suficientes 
para a educação formal no Brasil. 
E simplesmente não há, não há 
quantidade de dinheiro suficiente 
para dar conta da tarefa.

Revista Adusp- O que o levou a 
pedir demissão?

Helene- Foi um fato absolutamen-
te concreto, que foi uma interferência 
direta em um cargo do Inep. A gente 
tinha uma posição lá, e já havia até 
uma outra negociada e, num período 
curto de uns dois ou três dias, fui in-
formado de que aquele cargo, que já 
estava sendo ocupado por um asses-
sor, precisava ser cedido para fazer 
algum acerto partidário, um acerto 
de governabilidade, e um belo dia, 
não tão belo dia assim, saiu a exo-
neração da pessoa, e a indicação de 
uma outra pessoa para o cargo, sem 
que eu soubesse sequer quem seria.

Revista Adusp- Sem que você 
tivesse sido sequer consultado?

Helene- Eu fui avisado de 
que eventualmente acon-
teceria isso. Mas nem 
sabia quem era a pessoa 
que seria indicada. 

Revista Adusp- O Inep 
caminhava, sob o governo 
Fernando Henrique, para 

se transformar em uma 
agência reguladora do 

ensino superior.
Helene- Isso, uma agên-

cia do ensino em geral, e do 
superior em particular. Sim, ele 

seria uma agência reguladora do 
ensino superior.

Revista Adusp- Caberia a ele, 
então, regular a expansão do ensi-
no superior, inclusive.

Helene- Só que a política do 
governo federal era claramente no 
sentido de liberalizar o ensino su-
perior, no sentido de abrir todas as 
portas possíveis.

Revista Adusp- Acontece que, 
mesmo agora no governo Lula, 
nesses primeiros seis meses, a ex-
pansão continua acelerada.
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Helene- A expansão continua 
acelerada, as normas, as leis e por-
tarias que permitem a expansão 
não foram alteradas.

Revista Adusp- Mas serão?
Helene- Espero que sim. Espero 

que a expansão do ensino público 
superior venha a ser uma realidade.

Revista Adusp- O Inep tomou 
um passo nessa direção? 

Helene- Sim, o Inep forneceu, 
naqueles seis meses em que es-
tive lá, todas as informações ne-
cessárias para tomar as decisões 
políticas sobre a questão escolar 
brasileira. Vou citar alguns exem-
plos. No caso do ensino superior, 
claramente, o grande problema é 
a expansão do setor público, sem 
sombra de dúvida. Não há um pro-
blema qualitativo muito grave no 
setor público, o que há no ensino 
superior do setor público é um 
problema quantitativo do número 
de estudantes que são atendidos 
por instituições públicas. 

No ensino fundamental, cla-
ramente, o grande problema é 
qualitativo. No ensino fundamen-
tal, 2% ou 3% das crianças ainda 
estão fora da escola e, por outro 
lado, os que estão na escola estão 
defasados, defasagem série/idade, 
estão em séries diferentes do que 
se esperava naquela idade. O 
atendimento é muito ruim, por-
que há falta de professores, tem 
professores sem curso superior em 
quantidade muito grande ainda no 
ensino fundamental e médio. O 
estudante tem mau desempenho 
e não existe nenhum sistema de 
compensação que o faça recupe-
rar as condições de trabalho e de 
aprendizagem que ele teria. 

E no ensino médio o problema 
é duplo: tanto quantitativo como 
qualitativo. O ensino médio é con-
cluído por uma fração muito pe-
quena da população, não sei exa-
tamente o percentual agora, existe 
esse dado, mas da ordem de meta-
de da população conclui o segundo 
grau, o que é um percentual muito 
baixo para a realidade mundial e 
brasileira. Além do mais, grande 
parte desses cursos são de baixíssi-
ma qualidade, são cursos noturnos, 
com pouca duração, o aluno sem 
equipamentos, sem atendimen-
to especial etc. Então, no ensino 
fundamental, o grande problema, 
embora ainda haja questões quan-
titativas, é o qualitativo; no ensino 
superior o grande problema é o 
quantitativo; e no ensino médio os 
dois problemas coexistem.

Revista Adusp- O Provão e o 
Enem foram causa de polêmica du-
rante sua passagem pelo Inep. Qual 
é a tendência daqui para a frente? 
Qual deveria ser o futuro do Provão 
e do Enem, na sua opinião?

Helene- O Provão tem várias 
falhas e uma delas é, por exemplo, 
a questão da divulgação da nota, 
como A, B, C, D, E. Espero que 
este ano não seja divulgado desta 
forma, seja dada a nota real (numa 
escala de 0 a 10, ou de 0 a 100) que 
cada curso teve no país afora, para 
que a população saiba realmente 
o desempenho real, em termos 
absolutos, e não comparativo, do 
estudantado brasileiro. Essa é 
uma maneira mais adequada. Vai 
mostrar um enorme problema do 
ensino brasileiro, que em algumas 
áreas do conhecimento é absolu-
tamente catastrófico. O Brasil está 

formando, por conta da expansão 
do setor privado e falta de controle 
que o setor público deveria fazer, 
gente muito mal preparada. 

A outra questão bastante impor-
tante é que o único instrumento de 
avaliação do ensino superior que a 
gente tem atualmente no Brasil é um 
instrumento chamado de Avaliação 
das Condições de Ensino. Por esse 
instrumento, duas ou mais pessoas 
vão a cada um dos cursos país afora, 
nos cursos, não nas faculdades, curso 
a curso, e fazem uma avaliação de 
quais são as condições de funciona-
mento daquele curso: se tem quadro 
docente, se os alunos têm as aulas 
distribuídas adequadamente ao lon-
go da semana, se tem biblioteca, se 
tem plano curricular, se tem infra-
estrutura específica para certas áreas 
do conhecimento, como laboratório 
e equipamento específico. 

Todo curso instalado no país (de 
química, de licenciatura em biolo-
gia, de engenharia mecânica etc.), 
de todas as instituições federais e 
privadas, tem que passar por um 
processo de avaliação das condi-
ções de ensino. É ver se aquela coi-
sa que é chamada de curso disso, 
curso daquilo, de fato é um curso 
disso ou daquilo, ver o conteúdo 
pedagógico, didático, educacional. 
Essa é a avaliação que, ainda que 
falha — várias pessoas e várias 
entidades apontam falhas grandes 
na Avaliação das Condições de 
Ensino —, é feita antes de o cur-
so ser oferecido e durante, de tal 
forma que sejam oferecidos cursos 
adequados para a população. 

Revista Adusp- A Avaliação das 
Condições de Ensino é feita pelo 
Inep?
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Helene- Ela é feita pelo Inep e 
houve um problema muito grave no 
ano passado, porque a quantidade 
de cursos a serem avaliados era 
muito grande, então houve um atra-
so, um problema legal que fez com 
que algumas entidades privadas de 
ensino deixassem de pagar para 
que o Inep fizesse essa avaliação. 
O Inep ficou amarrado por conta 
de uma decisão judicial e, além do 
mais, não foi colocado orçamento 
suficiente para 2003, para que fos-
sem feitas essas avaliações, levando 
em conta o fato de que havia um 
bloqueio judicial de cobrança. 

Revista Adusp- E ao surgir o 
curso?

Helene- Ele recebe uma auto-
rização preliminar — porque o 
curso não existe, você não pode 
avaliar — e começa a funcionar. 
Dois anos depois de ele estar em 
funcionamento, duas ou mais 
pessoas (dependendo de alguns 
detalhes do curso), especialistas 
na área, vão visitar aquele curso e 
fazer a avaliação das condições de 
ensino: se o corpo docente existe, 
se é titulado, se tem experiência, 
o conteúdo disciplinar, as ementas 
das disciplinas, as disciplinas que 
estão sendo oferecidas, como são 
distribuídas ao longo da semana, o 
equipamento, a biblioteca etc. 

A partir do resultado dessa ava-
liação, o curso ganha autorização 
para continuar funcionando por 
um período, há toda uma normati-
zação, são períodos mais curtos ou 
menos curtos, em função das condi-
ções que foram encontradas. Caso 
se encontrem plenas condições, o 
período máximo é de cinco anos. 
Aos pouco satisfatórios, o período 

é um ano. E, se é completamente 
insatisfatório, o curso tem que ser 
fechado e os alunos transferidos 
para outro curso daquela mesma 
instituição. Essa é a avaliação que 
a gente precisa no país hoje, dada a 
realidade do nosso ensino superior. 

Deixe-me só lembrar que, no 
caso dos Estados, essa atribuição 
vai para o Conselho Estadual de 
Educação, para as instituições pú-
blicas estaduais, por isso que nós 
na USP não temos familiaridade 
com esse procedimento. Mas, pa-
ra todas as instituições privadas e 
federais, o procedimento de ava-
liação é esse. É fundamental no 
Brasil, porque o ensino superior 
está se expandindo de forma mui-
to desorganizada, e isolada, quer 
dizer, de repente há um curso iso-
lado, por exemplo, de matemática, 
engenharia, ou biologia, ou jorna-
lismo em um lugar que nunca teve 
curso superior de coisa alguma, 
então nem a população tem um 
senso crítico para ver se aquilo que 
está sendo instalado lá é de fato 
um curso de engenharia, química, 
jornalismo, nem os alunos, porque 
na verdade eles não fazem parte de 
uma comunidade estudantil mais 
ampla, eles são os únicos alunos 
de ensino superior da região, ou da 
cidade. Então é preciso haver um 
tipo de fiscalização, de controle, 
vindo de um órgão público. 

Por isso é que, no meu enten-
dimento, essa é a avaliação funda-
mental. E ela foi obscurecida pelo 
Provão. Essa foi muito a estratégia 
do Paulo Renato. Quer dizer, a ava-
liação realmente importante na atu-
al realidade brasileira é a avaliação 
das condições de ensino, e o Provão 

ocupava muito espaço na mídia, e 
projetava pessoas, e criava polêmi-
cas, e acabava por esconder outros 
processos que eram muito impor-
tantes, como por exemplo esse aí.

Revista Adusp- Houve algum 
tipo de pressão dentro do governo 
para manter o Provão?

Helene- Não, a alteração dos 
mecanismos de avaliação do ensi-
no superior, e do Provão em parti-
cular, estava explícita no projeto de 
governo do presidente Lula. Nesse 
sentido, nem poderia ter pressão 
de dentro do governo, já que é um 
programa que foi eleito.

Revista Adusp- Mas, então, por 
quê ele foi mantido este ano ainda?

Helene- Veja só: ele foi mantido 
porque, simplesmente, é uma lei, 
entendo que foi mantido por essa 
razão. É uma lei nacional, que foi 
aprovada pelo Congresso e tem que 
ser cumprida. A única maneira de 
não cumprir isso, de não realizar o 
Provão, era se a lei fosse alterada. 
E a lei não foi alterada e continua 
inalterada. Foi formada uma comis-
são no âmbito do MEC para estudar 
a questão do ensino superior em 
particular, e dentro dessa avaliação 
a questão específica do Provão. Do 
seu relatório final, provavelmente ou 
certamente, vai sair uma proposta de 
revisão dos mecanismos de avaliação 
do ensino superior no Brasil. Por 
uma avaliação mais conseqüente, 
mais comprometida.

Revista Adusp- Essa proposta po-
derá trazer a extinção do Provão?

Helene- Sim, possivelmente. O 
Provão tem mostrado uma série de 
falhas, ele tem sofrido críticas. Além 
dessas críticas corretas que têm sido 
feitas por uma série de entidades 



32

Revista AduspNovembro 2003

33

Revista Adusp Novembro 2003

ligadas a movimentos estudantis, 
docentes etc., as entidades profis-
sionais também têm críticas muito 
fortes aos mecanismos de avaliação 
que existem hoje no Brasil no caso 
do ensino superior. Aí se incluem 
tanto o Provão quanto a Avaliação 
das Condições de Ensino e a Ava-
liação Institucional, que é um outro 
mecanismo também bastante des-
conhecido da população. A esses 
três a crítica é muito forte. No caso 
da Avaliação das Condições de En-
sino, por exemplo, no ano passado 
houve até uma espécie de rebelião 
das pessoas que iriam participar das 
avaliações, que se negaram, na área 
de medicina, a participar, porque 
discordavam de como era feita essa 
avaliação. 

Então, por exemplo, o pessoal 
da área de medicina tem críticas 
muito fortes a como é feita essa 
avaliação. E tem explicitado essas 
críticas. Só que, como é um grupo 

populacional relativamente pe-
queno, isso acaba não indo para 
o grande público, na imprensa. 
Mas existem muitas críticas desse 
tipo, na área de saúde em geral, 
de medicina em particular, mas em 
outras áreas também: o pessoal de 
engenharia também tem críticas, e 
quando digo “o pessoal” são as as-
sociações de curso, associações de 
classe, conselhos regionais, enfim, 
uma série de associações de pes-
soas que administram ou dirigem 
ou coordenam cursos nessas várias 
áreas. Existem várias associações 
no Brasil ligadas a essas áreas de 
ensino. E essas críticas normal-
mente não vão para a imprensa, 
têm sido pouco divulgadas, e são 
críticas muito substanciosas.

Revista Adusp- E quanto ao 
Enem?

Helene- A origem do Enem é a 
seguinte: havia a perspectiva de que 
o Enem fosse um processo de auto-

avaliação. Que servisse para 
que os alunos se auto-ava-
liassem. Além disso, o Enem 
é uma prova feita não exata-
mente em cima de conteúdos 
curriculares, mas feita com ba-
se em certas habilidades, co-
nhecimentos e competências 
do estudante um pouco mais 
amplas do que o conteúdo 
curricular propriamente dito. 
Com essa segunda caracterís-
tica, havia uma expectativa de 
que ele pudesse discriminar 
positivamente aqueles que 
seriam bons estudantes mas 
que não tinham tido um bom 
conteúdo curricular, porque 
estavam estudando em escolas 
fracas, tinham condições obje-

tivas e materiais muito ruins, muito 
desfavoráveis etc. 

Então, havia essa dupla pers-
pectiva. Na prática, nenhuma das 
duas se confirmou. Porque, como o 
resultado passou a ser utilizado por 
muitas instituições como critério de 
ingresso no ensino superior, os alu-
nos fazem o Enem quase exclusiva-
mente, ou exclusivamente, por cau-
sa do fato de que uma parte desses 
resultados vai pesar no vestibular. 
Isso é confirmado por várias evi-
dências. Primeiro, perguntando pa-
ra qualquer estudante, amigos dos 
nossos filhos ou dos nossos netos, 
nossos alunos, perguntando por quê 
ele fez o Enem, qual a motivação 
pessoal dele. Eles vão responder, 
muito possivelmente, que foi por 
causa do peso no vestibular. 

Outra evidência disso é que, 
por exemplo, na região de Brasília, 
como a Universidade de Brasília 
(UnB) não usa o Enem como crité-

“A avaliação realmente 

importante na realidade 

brasileira é a Avaliação 

das Condições de Ensino. 

Ela foi obscurecida pelo 

Provão, que ocupava 

muito espaço na mídia. 

Essa foi a estratégia do 

Paulo Renato”
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“Há evidências de  

completa correlação  entre 

os resultados  do Enem e os do 

vestibular tradicional, como 

Fuvest e Unesp. O Enem não 

altera em nada o perfil  do 

aluno ingressante” 

rio de ingresso, o número de estu-
dantes que fazem o Enem é muito, 
muito, muito menor que no restan-
te do país. Outra é que, como até 
dois ou três anos atrás o resultado 
de redação do Enem não era usado 
por muitas escolas (usavam apenas 
o resultado do teste objetivo, com 
63 questões de múltipla escolha),  
muitos alunos não faziam a reda-
ção, mostrando claramente que es-
tavam fazendo o Enem porque o 
resultado ia pesar no vestibular. 

A outra grande expectativa é de 
que o Enem acabasse por favorecer 
pessoas que foram desfavorecidas 
do ponto de vista de conteúdo 
curricular, mas que em princí-
pio eram pessoas bem prepa-
radas, inteligentes, motivadas. 
Isso também não aconteceu, e 
há evidências, tanto no vestibu-
lar da Fuvest como nos resultados 
do vestibular da Unesp, de que 
a correlação entre o resultado 
do Enem e o resultado do 
vestibular tradicional, que é 
feito com base no currículo, é 
completa. Quer dizer, o Enem 
não altera em nada o perfil do 
aluno ingressante. Continuam 
ingressando os mesmos alunos dos 
mesmos cortes sócio-culturais, eco-
nômicos, geográficos etc. que sem-
pre entraram, pelo menos na USP e 
na Unesp.

Revista Adusp- A mídia fez es-
peculações sobre atritos seus com 
o ministro Cristovam, em relação 
tanto ao Provão quanto ao can-
celamento da licitação do Enem. 
Houve algum atrito?

Helene- Não. Desde que assumi 
o Inep, as pouquíssimas manifes-
tações públicas claras de crítica ao 

Provão eram do Inep. As únicas 
que eu realmente localizei na im-
prensa saíram da presidência do 
Inep. Eu não sei se isso desagradou 
ou não ao Cristovam. Não sei se no 
início ele estava totalmente conven-
cido da necessidade de alterar esse 
mecanismo de avaliação do ensino 
superior, mas depois a gente per-
cebeu que sim, tanto que foi feita 
essa comissão específica para fazer 
uma proposta de alteração. Então, 
no final do primeiro semestre ele 
estava absolutamente convencido 

da importância de alterar esses pro-
cedimentos de avaliação.

Revista Adusp- O Ministro, em 
algum momento, manifestou para 
você algum desagrado com suas 
manifestações sobre o Provão?

Helene- Não, em nenhum mo-
mento.

Revista Adusp- Ou com a de-
cisão de cancelar a licitação do 
Enem?

Helene- Também não. Inclusive, 
ele foi avisado antes de qual seria 

o motivo do cancelamento. Havia 
uma dubiedade: havia um parecer 
jurídico, mas havia uma decisão da 
comissão de licitação em desacor-
do. Então, tinha duas propostas, 
e eu optei pela da comissão de 
licitação. Foi aberto o prazo de re-
curso administrativo de cinco dias 
e, quando houve o recurso admi-
nistrativo, eu enviei o processo todo 
para a Procuradoria Geral Federal, 
que é o órgão federal encarregado 
de assessorar o poder executivo em 
suas decisões. Enfim, dei o enca-
minhamento que me pareceu mais 

legítimo e legal possível em cada 
momento. Depois, quando saí 
do Inep, ainda estava na Pro-
curadoria. Então, a imprensa 
fez um pouco de alarde em 
coisas que não existiam, am-
plificou coisas que não eram 
relevantes.

Revista Adusp- Sua saída 
deve-se exclusivamente ao 

desrespeito nesse remaneja-
mento de pessoas no Inep, 
feito à sua revelia?

Helene- Sim.
Revista Adusp- Existe al-

gum vínculo entre o Inep e o 
Banco Mundial? Por exemplo, 

o Banco Mundial financia algum 
tipo de atividade do Inep?

Helene- Não. O que existe é o 
seguinte: os dados que o Inep gera 
são acessíveis a uma série de enti-
dades, pesquisadores, associações 
etc. Então, várias entidades, nacio-
nais e internacionais, pesquisado-
res e universidades utilizam as in-
formações geradas pelo Inep para 
preparar documentos, propostas, 
análises, avaliações. São trabalhos 
acadêmicos, trabalhos científicos 
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“Falar que a escola do pobre é de 

R$ 500  por ano e a do rico é  de R$ 10 mil 

mostra uma grande diferença, mas sugere 

que não é  um inferno total. Mas é um 

inferno total, é inaceitável”

e também trabalhos políticos, no 
sentido de orientar as políticas 
educacionais do país.

Revista Adusp- O Inep tem al-
guma área relacionada com o pro-
blema do analfabetismo? Ele age 
nessa área?

Helene- Ele fez nesse primeiro 
semestre o Mapa do Analfabetismo, 
que teve uma divulgação ampla. Na 
verdade foi uma sistematização de 
dados levantados tanto pelo Inep 
como pelo IBGE, que dá o perfil do 
analfabetismo no país por faixa etá-
ria, por região, por cidade, compara 
as diferentes situações no país como 
um todo, no sentido de informar 
aos gestores educacionais, 
diretores, secretários 
estaduais e muni-
cipais de Educa-
ção, ao próprio 
Ministério, qual 
é o perfil do anal-
fabetismo no Brasil. 
O Mapa do Analfabe-
tismo é um caderninho de 
umas 20 páginas, com todos 
esses dados, inclusive sob forma 
visual de gráficos, mapas, e, ao lado 
disso, acompanha-o um CD que tem 
informação município a município, 
detalhes do analfabetismo naquele 
município e da infra-estrutura para 
enfrentar a questão naquele muni-
cípio (número de escolas existentes, 
professores disponíveis). Isso tem 
servido de subsídio, espero, para que 
as prefeituras tomem as devidas pro-
vidências e o próprio MEC também. 

Revista Adusp- Quais eram su-
as expectativas quando entrou no 
Inep?

Helene- Minhas grandes expec-
tativas eram, primeiro, que a popu-

lação fosse devidamente informada 
sobre a questão escolar brasileira. 
Isso não foi feito no passado. A 
população precisa saber exata-
mente o que está acontecendo no 
ensino brasileiro. As pessoas estão 
desinformadas. Vou dar um exem-
plo, que logo no início a gente 
divulgou, e que o Cristovam ab-
sorveu rapidamente, que é a enor-
me desigualdade da educação no 
Brasil. As pessoas, os políticos, os 
gestores, o público em geral, não 
têm noção da desproporção. Falar 
que a escola do pobre é uma escola 
de 500 reais por ano e a escola do 

rico é uma escola de 10 mil reais 
por ano mostra que a diferença é 
muito grande, mas passa a impres-
são de que, apesar de ser uma ca-
lamidade, não é um inferno total. 
Mas é um inferno total. Porque, 
além dessa diferença enormemente 
marcante, ainda tem o fato de que 
o pobre fica na escola três, quatro 
anos. Às vezes fica mais, cinco, seis 
anos, mas no fundo chega até a 
quarta série. 

Então, o investimento que foi 
feito na educação escolar dele 
durante a vida toda foram aqueles 

dois, três mil reais e acabou. O 
outro, de escola de 10 mil reais, 
começou isso na pré-escola, tem 
o ensino fundamental, o ensino 
médio, o ensino de graduação e 
o de pós-graduação. A hora que 
você somar tudo o que se inves-
tiu na educação daquele cidadão, 
daquela cidadã, pode-se chegar 
a um valor da ordem de 200 mil 
reais, 300 mil reais, o que torna a 
diferença um absurdo completo, é 
completamente inaceitável. E é um 
problema nacional. 

Isso sem considerar que, nor-
malmente, as classes médias e as 

classes mais favorecidas ain-
da têm, além da educação 

formal, uma série de 
complementos edu-

cacionais que o 
pobre nunca viu. 
São os cursos de 
línguas, cursos de 

atividades físicas, 
passeios educati-

vos nas férias, aten-
dimento psicológico, 

intercâmbios. Na hora 
em que você somar tudo 

isso, a diferença é absolutamente 
inaceitável. O potencial de futuro 
dessa desigualdade, no meu enten-
dimento, é calamitoso, porque o 
país de daqui a 10, 20, 30 anos é o 
país que hoje está na escola. 

Então, esse padrão de desigual-
dade existente hoje estará ainda 
pior, daqui a 10, 20, 30 anos. A de-
sigualdade no país está aumentando 
cada vez mais. Já está numa situação 
inaceitável, mas vai inviabilizando o 
futuro do país. E essa diferença, logo 
no início o Cristovam absorveu, ele 
até repetiu bastante isso em várias 



36

Revista AduspNovembro 2003

37

Revista Adusp Novembro 2003

oportunidades, mas é preciso ter 
ações políticas nesse sentido. Vou 
citar algumas, só como exemplo. No 
momento em que se nota essa dife-
renciação entre o aluno pobre aten-
dido por uma escola pública ruim, 
na base de 500 reais por ano e, do 
outro lado, o aluno de classes favo-
recidas, com um atendimento muito 
melhor, a primeira coisa a fazer, me 
parece, é cortar todo e qualquer sub-
sídio dado ao ensino privado.

Não há nenhum sentido em 
subsidiar o ensino privado, que 
atende tipicamente as classes mais 
favorecidas, enquanto o aluno da 
escola pública está nessa calamida-
de. E isso inclui — e aí vem a coisa 
que é completamente anti-populis-
ta — a isenção de Imposto de Ren-
da para despesas escolares. Porque 

o governo vai subsidiar uma pessoa 
que paga Imposto de Renda, que 
certamente não é um miserável, 
subsidiar o ensino de uma criança, 
um jovem, que certamente não é 
um miserável, enquanto, do outro 
lado, o pobrezinho está recebendo 
500 reais por ano. Não é nem um 
pouco racional um país que faça is-
so. Correções desse tipo precisam 
ser feitas, e muitas outras. E mais 
dinheiro público em educação. 
Muito mais dinheiro público em 
educação.

Revista Adusp- Creio que esse é 
o problema preliminar, porque uma 
parte da classe média até preferiria 
ter os seus filhos na escola pública, 
mas acaba colocando-os na escola 
privada porque não vê uma opção 
de qualidade na escola pública. 

Helene- Você tem toda razão.
Revista Adusp- Então, antes de 

pensar em terminar com a isenção 
no Imposto de Renda, talvez fosse 
melhor cortar uma parte do paga-
mento dos juros da dívida.

Helene- Claro. Sim, estou absolu-
tamente de acordo com isso. Existem 
outros lugares em que se está per-
dendo dinheiro no país. Eu só estou 
fazendo comparações. Há uma outra 
conversa sobre a dívida. Mas estou 
aqui me referendo especificamente 
ao problema educacional. Falta re-
curso. De onde tirar recurso? É uma 
questão realmente bastante ampla.

Revista Adusp- Estou me refe-
rindo a isso porque nós temos ou-
vido várias idéias muito curiosas do 
Ministro como, por exemplo, passar 
a cobrar uma taxa de ex-alunos de 

“O Brasil gasta, com os níveis 

fundamental, médio e superior 

público, sem incluir pós-graduação, 

educação infantil e especial, somente 

3,9% do PIB. É impossível dar 

educação com esse padrão de gastos” 
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escolas públicas do ensino superior. 
Então, várias idéias que parecem ata-
car a franja do problema e não vão ao 
central. Por isso fiz esse contraponto.

Helene- Na verdade, não é uma 
proposta original do Ministro, é 
uma proposta que já vinha do de-
putado Roque, do PT do Paraná...

Revista Adusp- Mas que o 
Ministro em algum momento abra-
çou.

Helene- Isso, o Ministro abra-
çou, ou...

Revista Adusp- Ou flertou com 
a idéia.

Helene- Ou flertou, não sei exata-
mente. Penso que, no caso do Brasil, 
isso é um erro grosseiro. O ensino 
público tem que ser custeado pela 
população como um todo. E não por 
aqueles que “se beneficiaram” do 
ensino numa universidade pública. 
Isso é uma coisa completamente ina-
dequada. E, no caso brasileiro, ainda 
inviável na prática. Parece que dois 
ou três países, se não me engano, 
Austrália e Nova Zelândia, tentam 
fazer ou estão fazendo isso, mas em 
uma situação completamente diver-
sa da situação brasileira. 

Voltando àquela questão das ex-
pectativas, uma das expectativas era 
essa: dar informação para subsidiar 
políticas públicas, especialmente no 
caso do financiamento. Colocar o 
tamanho do problema para a popu-
lação e para as pessoas que fazem as 
políticas públicas, pois esse é o gran-
de problema da educação no Brasil. 
Um levantamento recente feito 
pelo Inep, com informação interna, 
a pedido do Ministro, mostrou que 
o Brasil gasta, com os níveis funda-
mental, médio e superior público, 
não incluindo pós-graduação, edu-

cação infantil e educação especial, 
3,9% do PIB. É impossível dar edu-
cação com esse padrão de gastos. 

Revista Adusp- E qual seria a 
porcentagem necessária?

Helene- No Plano Nacional de 
Educação, a primeira proposta que 
surgiu, a da sociedade civil, previa 
um investimento de 10% do PIB. Daí 
veio a proposta do governo Fernando 
Henrique, que não fazia nenhuma 
referência a essa questão, e o relator 
propôs crescimento de 0,5% ao ano, 
até atingir um percentual final de 7% 
do PIB. Essa proposta foi vetada pelo 
Fernando Henrique. Então, um pon-
to fundamental agora é derrubar esse 
veto, para que, pelo menos, a gente 
chegue nesses 7% do PIB.

Revista Adusp- Representaria 
dobrar o investimento atual.

Helene- Atualmente estamos em 
3,9%, algo assim. Então, representa-
ria cerca de dobrar, num período de 
quatro, cinco anos, até que a gente 
supere os atrasos e chegue numa 
situação mais favorável. Isso talvez 
demore duas, três, quatro décadas, 
para a gente realmente superar essa 
situação que temos atualmente, e nos 
colocarmos como um país em condi-
ções reais de soberania e autonomia.

Revista Adusp- Quando você en-
trou, o Estadão fez alguns ataques à 
sua pessoa. Como você recebeu isso?

Helene- O primeiro editorial era 
absolutamente falso. As informações 
que estavam implícitas ou explíci-
tas não eram corretas e o editorial 
apostava muito na ignorância da 
população (no caso, do leitor do jor-
nal) de quem sou eu, de quem era a 
antiga presidente, e também do que 
era o Inep, da importância do Pro-
vão no contexto nacional. Era uma 

trapalhada: desinformação sobre as 
pessoas envolvidas e também sobre 
os mecanismos envolvidos. É lamen-
tável que um jornal faça isso, use o 
desconhecimento da população para 
divulgar sua posição. 

Posteriormente, houve um se-
gundo editorial no mesmo estilo, e 
eu acabei enviando ao Estadão um 
artigo que foi publicado, em que ex-
plicava detalhadamente as funções 
do Inep, os mecanismos de avalia-
ção que existem, seus defeitos, seus 
potenciais. Foi um artigo informati-
vo, para que o editor possa escrever 
melhor os próprios editoriais, e o 
próprio leitor possa entender me-
lhor o que está acontecendo.

Revista Adusp- Qual é o saldo 
desse período?

Helene- Essa situação inicial do 
governo Lula é muito difícil. Ele 
começou mexendo em uma coisa 
bastante complicada, a questão da 
Previdência, mexendo em certas 
conquistas trabalhistas de um grupo 
muito grande de pessoas, e me pare-
ce um erro ter começado assim. Por 
outro lado, ouvi da Marilena Chauí 
uma expressão de que gostei muito: 
ninguém, até hoje, no mundo, saiu 
do sistema neoliberal. Como sair 
desse neoliberalismo que tomou 
conta do país, ninguém sabe até 
agora. Então, estou sendo otimista, 
no sentido de que estou imaginando 
que esse início é uma transição entre 
uma situação muito difícil a que o 
país foi levado, em todos os senti-
dos (econômico, social, cultural), e 
que espero que a gente, a partir do 
final deste ano e do início de 2004, 
comece a reverter isso e o programa 
de governo que foi eleito comece re-
almente a ser implantado.
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OS RECENTES 
FUZILAMENTOS E A 

QUESTÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS EM CUBA

José Rodrigues Máo Júnior
Doutorando em História Econômica pela USP 

Wladimir de Souza/Imagenlatina

Réplica do Capitólio. Havana
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Nenhum país do mundo permite que seus cidadãos 
participem de operações com funcionários ou agentes 

estrangeiros que tencionem derrubar o regime. 
Enganam-se aqueles que acreditam que a atitude 

do Governo de Cuba de aplicar a pena de morte foi 
precipitada ou impensada. Antes, foi determinada 
por um imperioso estado de necessidade frente a 

acontecimentos que poderiam desencadear 
uma grave crise de proporções imprevisíveis

D
urante mais de 40 anos, 
o povo cubano foi ví-
tima de uma intensa 
campanha terrorista, 
organizada, financiada 
e treinada a partir do 

território dos EUA, que até o ano 
de 2001, segundo dados oficiais, pro-
duziu a morte de 3.478 cidadãos e 
ferimentos graves em 2.099; além de 
637 tentativas de assassinato contra o 
presidente de Cuba, Fidel Castro Ruz. 

Em 1961 a CIA organizou a frus-
trada tentativa de invasão de Cuba, 
por uma força mercenária recru-
tada entre contra-revolucionários 
cubanos. Para a organização desta 
força beligerante — a Brigada 2.506 
— inicialmente foram necessários 
US$ 13 milhões, em parte arreca-
dados em operações ilegais da CIA 
no “Triângulo de Ouro”1. A utili-
zação do tráfico de drogas para o 
financiamento desta operação veio 
estreitar, ainda mais, o vínculo en-
tre os organismos de segurança dos 
EUA, as organizações anti-cubanas 
e o “mundo do crime”. 

A organização desta operação 
demandou o estabelecimento de 
um dos maiores escritórios que a 
CIA já teve, com a missão de recru-
tar “cubanos” para a Brigada 2.506. 
Entre os “contratantes” havia “um 
jovem oficial da CIA, futuro pre-
sidente da Nação, George Bush”2, 
pai do atual presidente dos Estados 
Unidos, George W. Bush, e do atual 
governador do Estado da Flórida, 
Jeb Bush. Assim o vínculo entre a 
máfia de Miami e a família Bush 
remonta a muitas décadas. 

Libertados em 1962, após o fra-
casso da tentativa de desembarque 
em Playa Girón, aos sobreviventes 
da Brigada foi oferecida a oportu-
nidade de ingressarem como ofi-
ciais nas “Unidades Especiais” do 
Exército estadunidense. No Vietnã 
a principal “operação militar” em 
que estiveram envolvidos foi a de 
colaborar com a tribo Meo, do Laos, 
cuja principal “atividade econômica” 
consistia na produção do ópio.3

Nos anos 80, acrescentou-se a te-
mática dos “direitos humanos” como 

elemento ideológico desta “guerra” 
contra Cuba. A administração 
Reagan organizou uma campanha 
de “denúncias” em que fabricavam-
se “casos forjados, como simples ins-
trumentos da contra-revolução. 

Durante a década de 90 houve 
uma brutal escalada de atos terro-
ristas contra Cuba. A máfia anti-
cubana de Miami vivia um período 
de intensa euforia, embalada pelo 
desaparecimento da URSS e do 
bloco socialista. “Era, segundo seus 
critérios, a tão esperada hora para 
criar o caos final, aterrorizar o povo, 
desestabilizar a economia, prejudi-
car a indústria do turismo, fomentar 
a crise e dar o golpe de morte na 
Revolução Cubana.”4

Em novembro de 2.000, median-
te uma escandalosa fraude eleitoral, 
George W. Bush chega à Presidência 
dos EUA. Este coup d’état somente 
foi possível mediante a ativa cola-
boração da máfia anti-cubana, que 
politicamente controla o Estado da 
Flórida. Assim, Bush,  um “homem 
agradecido, não ocultou a sua obri-



40

Novembro 2003 Revista Adusp

41

Novembro 2003Revista Adusp

A máfia anti-cubana de 

Miami, que sempre sonhou em 

retornar a seus antigos domínios, busca 

pretextos para que Cuba seja submetida a 

uma intervenção militar dos EUA, similar 

à sofrida pelo Iraque

gação para com a máfia de Miami”5, 

nomeando mais de vinte cubanos 
ligados a estes grupos para ocupar 
postos- chave em sua Administração. 

Em 11 de setembro de 2001, 
o Governo de Cuba, cujo povo é 
vítima do terrorismo há mais de 
40 anos, teve a grandeza de ser o 
primeiro país a solidarizar-se com 
o povo estadunidense. Não apenas 
transmitiu suas condolências e re-
chaçou o terrorismo, mas também 
ofereceu assistência médica, insta-
lações hospitalares, disponibilizou 
seus aeroportos e abriu o seu espaço 
aéreo para o atendimento às vítimas 
dos atentados. Posteriormente 
ofereceu 100 milhões de 
comprimidos para o tra-
tamento contra o antraz. 
Em dezembro de 2001, 
Cuba aprovou uma lei 
contra atos terroristas, 
estabelecendo severas 
penalidades contra quem 
utilizar o território cubano 
para organizar ou financiar 
atos contra outros países, 
incluindo os EUA. 

Contraditoriamente, o go-
verno Bush, atendendo aos anseios 
da máfia anti-cubana de Miami, 
incluiria Cuba entre os Estados 
acusados de “promover o terroris-
mo”, acusando-a de “desenvolver 
armas químicas e biológicas”, e 
ameaçando-a com um possível “ata-
que preventivo”. Assim esta máfia 
anti-cubana, que sempre sonhou em 
retornar a seus antigos domínios na 
esteira de uma possível intervenção 
militar dos EUA, busca pretextos 
para que Cuba seja submetida a um 
agressão similar à sofrida pela Ira-
que. É neste sentido que Jeb Bush, 

irmão do Presidente e governador 
da Flórida, advertiu que “a guerra 
contra o Iraque constitui uma men-
sagem contra Cuba”. 

Entre este grupo de pessoas de 
“origem cubana” que compõem 
o alto escalão do governo Bush 
encontra-se Otto Reich. Este indi-
víduo conta com uma grande “ex-
periência de trabalho” em diversos 
países latino-americanos, e desem-
penhou um “destacado” papel no 
Escândalo Irã-Contras. Em setem-
bro de 2002, foi provisoriamente 
nomeado como secretário-assis-
tente de Estado para o Hemisfério 

Ocidental e, a partir deste cargo, 
traçou as linhas gerais da atual po-
lítica do Departamento de Estado 
contra Cuba. Posteriormente foi 
nomeado representante especial do 
Presidente dos Estados Unidos pa-
ra a América Latina, no Conselho 
de Segurança Nacional.

Ainda em setembro de 2002, Otto 
Reich nomeou James Cason como 
chefe da Seção de Interesses do 
EUA em Cuba. Uma vez em Cuba, 
Cason passou a reunir-se quase que 
diariamente com membros dos assim 
chamados grupos de “dissidentes”, 

fornecendo não apenas a sede da 
Seção de Interesses como também a 
sua residência pessoal, para as ativi-
dades da “dissidência”. Uma signifi-
cativa parcela desta constituía-se de 
imigrantes ilegais que haviam sido 
repatriados pelos EUA e, pretenden-
do novamente emigrar, sabiam que 
na condição de “dissidentes” seriam 
privilegiadamente acolhidos naquele 
país. É desta forma que Cason recru-
tava “dissidentes”. 

Deve-se destacar ainda que não é 
o Governo cubano que proíbe a sa-
ída das pessoas, mas as embaixadas 
que não fornecem vistos. Segundo os 
Acordos Migratórios entre Cuba e 

os EUA, estes últimos fazem inú-
meras exigências para aque-

les que desejem emigrar 
legalmente. Exige-se, en-
tre muitas outras coisas, 
que não tenham antece-
dentes penais por delitos 
comuns e um elevado 
grau de escolaridade, o 

que limita grandemente 
a possibilidade daqueles 

que desejam emigrar para 
os EUA.

Cason distribuía seu tempo entre 
Havana e Miami. Em Miami, fre-
qüentemente reunia-se com as lide-
ranças da máfia anti-cubana, inclusive 
com o Conselho para a Liberdade de 
Cuba, que, recentemente, organizou 
a tentativa de introduzir 40 quilos de 
explosivo C-4, durante a realização da 
Cúpula Ibero-Americana no Panamá, 
com o intuito de assassinar Fidel 
Castro. Em Havana Cason havia 
transformado a Seção de Interesses 
num posto de comando e incubadora 
de contra-revolucionários, utilizando-
se, inclusive, do malote diplomático 
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para abastecer de materiais os grupos 
criados e financiados pelo Governo 
dos EUA.

Entre agosto de 2002 e feve-
reiro de 2003 ocorreram quatro 
seqüestros (três embarcações e uma 
aeronave). E em 19 de março de 
2003 ocorre mais um seqüestro, de 
uma aeronave tipo DC-3 com 46 
passageiros a bordo. Como nos se-
qüestros anteriores, as autoridades 
dos EUA recusaram-se a devolver os 
seqüestradores, embargaram a aero-
nave, maltrataram os reféns e ainda 
ameaçaram não devolver parte da 
tripulação seqüestrada. Em 31 de 
março de 2003, a imprensa estadu-
nidense divulgou que as autoridades 
dos EUA outorgaram residência aos 
seqüestradores do DC-3, colocando-
os em liberdade sob pagamento de 
fiança. Na mesma noite foi seqües-
trada uma aeronave Antonov AN-24 
com 46 pessoas a bordo.  

Antes que se completassem 24 
horas do seqüestro do AN-24, a 
balsa Baraguá foi seqüestrada com 

29 passageiros. A Baraguá, projetada 
para navegar em águas interiores, es-
gotou o seu combustível a 30 milhas 
da costa, ficando à deriva. Às 2:42 
do dia 3 de abril, a Guarda Costeira 
cubana conseguiu rebocar a embar-
cação, levando-a ao porto de Mariel, 
salvando-a assim do naufrágio. 

Os seqüestradores, armados com 
uma pistola e várias armas brancas, 
exigiam outra embarcação ou com-
bustível, ameaçando executar em 
primeiro lugar — cientes do dano 
que causariam à economia do país 
— as quatro turistas estrangeiras 
que estavam a bordo (duas francesas 
e duas nórdicas). Apontada junto à 
cabeça de uma delas, era mantida a 
pistola, convenientemente destrava-
da e com o “cão” armado. Somente 
depois de 40 horas resolveu-se o 
impasse, com a cooperação dos pró-
prios reféns, que se lançaram ao mar 
e foram resgatados, todos ilesos. 

Em 10 de abril ocorreu um ataque 
contra um sentinela em uma unidade 
do Exército cubano, com o intuito de 

arrebatar-lhe o fuzil e, com este e ou-
tras três armas brancas, abordar uma 
aeronave de passageiros no momento 
que aterrizasse no aeroporto da Isla 
de la Juventud. Assim, em apenas 
duas semanas produziram-se os se-
qüestros de duas aeronaves e uma 
balsa de passageiros, um ataque a 
uma unidade militar e a tentativa de 
seqüestro de outra aeronave. O fato 
de que os seqüestradores do DC-3 te-
nham sido recebidos como heróis nos 
EUA resultou num encorajamento à  
utilização destes métodos. Ao estimu-
larem estas ações, a máfia terrorista 
de Miami e a extrema-direita dos 
EUA procuravam criar um incidente 
que possibilitasse a intervenção arma-
da dos Estados Unidos em Cuba.

Diante desta situação, não restou 
outra opção ao Governo de Cuba, 
senão deter aqueles que em ato de 
traição ao país atuavam como mer-
cenários a serviço de uma potência 
estrangeira. Quase sem exceção, 
todos os participantes dos seqüestros 
tinham antecedentes criminais por 
delitos comuns. Dos três sanciona-
dos à pena capital, o principal chefe 
do seqüestro da embarcação de 
passageiros fora 15 vezes processado 
por delitos comuns, sendo diversas 
vezes sancionado à pena de cárcere, 
28 vezes oficialmente advertido por 
assédio a turistas e 119 vezes con-
duzido a delegacias de polícia por 
diferentes motivos. Um segundo foi 
processado cinco vezes por delitos 
comuns e condenado em quatro 
deles. O terceiro foi processado 
sete vezes (um por homicídio). É 
pois, sobre esta “base social” que o 
Governo dos EUA intenta construir 
uma “oposição interna” em Cuba.

Além destes, outros 75 “dissiden-

Entrada da Baía de Havana

Wladimir de Souza/Imagenlatina
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A liderança de Cuba estava 

plenamente consciente das medidas que 

se viu obrigada a adotar. A razão de Estado 

levou o Governo cubano a romper com anos 

de moratória de execuções 

tes” foram condenados a penas que 
variam de 6 a 28 anos de privação 
de liberdade. Dos 37 acusados que 
se declararam “jornalistas indepen-
dentes”, apenas quatro haviam re-
almente sido jornalistas alguma vez 
na vida. As principais publicações 
da assim chamada “imprensa inde-
pendente” eram o El Disidente, que 
recebera US$ 60 mil do Governo 
dos EUA para sua publicação em 
Porto Rico, para depois ser intro-
duzida em Cuba através do malote 
diplomático da Seção de Interesses. 
O mesmo ocorria com o La Carta de 
Cuba. Já a Revista de Cuba era im-
pressa na própria Seção de Interesses 
dos EUA. 

Em poder dos “dis-
sidentes” foram en-
contrados dezenas de 
milhares de dólares, 
mas, curiosamente, 
apenas 1.200 pesos 
cubanos. Quase a 
totalidade deles 
não trabalhava 
há anos, viviam de 
“lutar pela liberda-
de e pela democracia”. 
Como podemos perceber, “a conta-
bilidade da luta pela democracia 
em Cuba’ é em dólares”6. Foram 
sancionadas por leis previamente 
estabelecidas. Não foram julgados 
por tribunais especiais, mas por tri-
bunais provinciais como prescreve a 
lei cubana. 

O principal instrumento jurídico 
utilizado foi o artigo 91 do Código 
Penal cubano, Lei nº 62, de 1987, 
que sanciona “Atos contra a inde-
pendência ou a integridade territo-
rial do Estado. Aquele que, no in-
teresse de um Estado estrangeiro, 

execute um ato com o objetivo de 
que sofra detrimento a indepen-
dência do Estado cubano, ou a in-
tegridade de seu território, incorre 
na sanção de privação de liberdade 
de 10 a 20 anos, ou morte.” 

Este artigo está em perfeita con-
sonância com a tradição jurídica 
cubana, pois assim já estava disposto 
no Código de Defesa Social de 1936. 
Cabe ressaltar ainda que não foram 
sancionadas as idéias, mas as ações. 
Em nenhum país do mundo permi-
te-se que seus cidadãos participem 
de operações com funcionários ou 
agentes estrangeiros que tencionem 

derrubar o regime constituído.
Incluo-me no grupo daqueles que 

por diversos motivos opõem-se à pe-
na de morte. O próprio Fidel Castro 
em várias ocasiões manifestou-se a 
este respeito, externando a sua opi-
nião pessoal contrária à pena capital. 
Entretanto enganam-se aqueles que 
acreditam que a atitude do Governo 
de Cuba partiu de algum gesto pre-
cipitado ou impensado. A liderança 
revolucionária de Cuba estava plena-
mente consciente das medidas que se 
viu obrigada a adotar. A razão que le-
vou o Governo cubano a romper com 

uma moratória de execuções, que se 
estendia por muitos anos, não está 
circunscrita ao plano das convicções 
individuais, mas da razão de Estado. 
E foi determinada por um imperioso 
estado de necessidade frente a acon-
tecimentos que poderiam desenca-
dear uma grave crise de proporções 
imprevisíveis. 

Gostem ou não, Cuba é um país 
soberano e tem as suas próprias leis 
para defender-se. Não nos resta a 
menor dúvida que o povo de Cuba 
sofre cotidianamente a violação de 
seus direitos humanos. Mas isto 
não é obra do regime cubano, e 
sim do Governo dos EUA que, nas 

últimas décadas, notabilizou-se 
como “contumaz executor 

ou promotor de todas 
violações imagi-
náveis”.7 

Notas
1 Ver: LEE, Martin; SHLAIN, 
Bruce. LSD et CIA. Quand 
l´Amérique Était Sous Acide. 
Paris, Les Editions du Lézard, 
1994. O chamado “Triângulo 
de Ouro” compreende as re-
giões produtoras de ópio nas 

regiões rurais do Laos, Birmânia 
e a Tailândia.

2 CALVO OSPINA, Hernando; DECLERQ, Katlinj. 
Dissidentes ou Mercenários? Objetivo: Liquidar a 
Revolução Cubana. São Paulo, Expressão Popular, 
2001. p. 19.

3 Ver: BYE, Vegard. La Paz Prohibida. El Laberinto Cen-
troamericano en la Década de los Ochenta. Costa 
Rica, Departamiento ecuménico de Investigaciones, 
1991.

4 GUERRERO RODRÍGUEZ, Antonio. Alegato en la 
vista de sentencia. In: VVAA, Con Honor, Valentía y 
Orgullo. Havana, Oficina de Publicaciones del Consejo 
de Estado, 2002, 3º ed.. p. 79.

5 CASTRO, Fidel. Comparecencia especial del Presidente 
de la República de Cuba, Fidel Castro Ruz en la Mesa 
Redonda sobre os más recientes acontecimientos en 
nuestro país y el incremento de las acciones agressivas 
del Gobierno de Estados Unidos contra nuestro pue-
blo, el 25 de abril de 2003. 

6 PERÉZ ROQUE, Felipe. Entrevista coletiva do Chance-
ler de Cuba Felipe Pérez Roque sobre os mercenários 
a serviço do império que foram julgados nos dias 3, 4, 5 
e 7 de abril. Havana, 9 de abril de 2003.

7 DÍAZ-POLANCO, Hector. Cuba en el Corazón. 18 de 
maio de 2003. Divulgado pela internet.
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CUBA, A TRANSIÇÃO 
SOCIALISTA E A NOVA 

ORDEM INTERNACIONAL
Mauro Luis Iasi

Professor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e doutorando em Sociologia pela FFLCH-USP

Se por um lado Cuba tem todo o direito de se defender das 
agressões imperialistas dos EUA (e para tanto deve ser garantida 

sua soberania na utilização de sua ordem jurídica), por outro lado 
isto não impede que tenhamos uma opinião própria sobre alguns 
elementos desta ordem legal, mais especificamente sobre a pena 
de morte. Pois ela é contraditória com o “fator de consciência” 

que, na Ilha, constituiu-se no eixo central da transição socialista

Wladimir de Souza/Imagenlatina

Av. Malecón, Havana
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A experiência cubana 

buscou um caminho próprio na 

construção da transição socialista. Parte 

desta experiência pode ser a chave para 

questões cruciais da transição

“Martí me habló de la amistad
y creo en él cada dia,

aunque la cruda economia
ha dado luz a otra verdad”

Silvio Rodríguez

U
ma das principais 
características da re-
volução cubana é que 
ela provoca posições 
apaixonadas, talvez 
pelo fato, como já 

disse Che Guevara, de esta experi-
ência ser um “divisor de águas” en-
tre aqueles que “querem o bem 
do povo, e, do outro, os que o 
odeiam”. 

No entanto, se esta 
visão apaixonada nos 
ajuda a cerrar fileiras, 
mantendo unida e forte 
a solidariedade contra 
a agressão imperialista 
(agora intensificada 
pela gestão deliquencial 
de Bush), é verdade 
também que pode impe-
dir uma segunda tarefa 
que é compreender Cuba 
como nossa mais valiosa ex-
periência prática de transição 
socialista e, portanto, com a devida 
objetividade crítica.

Precisamos partir do pressu-
posto de que estas duas ações, a 
solidariedade necessária e a com-
preensão crítica da experiência 
cubana, não são antagônicas, pelo 
contrário, formam uma unidade 
necessária para que nossa solida-
riedade seja consciente e nossa 
crítica seja solidária.

Comecemos, então, pela re-
cuperação dos elementos da par-
ticular experiência de transição 

socialista em Cuba que permitem 
refletir sobre os impasses e pro-
blemas da transição para, depois, 
nos debruçarmos sobre o momen-
to atual.

Cuba foi, desde suas origens 
até a forma particular de transição 
socialista que assumiu, uma revolu-
ção heterodoxa. Isto não quer dizer 
muita coisa se partirmos do princí-
pio que as verdadeiras revoluções 
se fazem sempre contra alguma 
ortodoxia. Foi assim na revolução 
russa de 1917 e sua crítica ao re-

formismo da II Internacional, 

assim como na China com a crítica 
ao chamado “modelo Petrogrado”, 
que impunha a cópia da via soviéti-
ca para a realidade chinesa.

Quanto à via estratégica da 
revolução, Cuba foi uma criativa 
síntese de elementos da guerra po-
pular de guerrilhas de apoio cam-
ponês com táticas insurrecionais 
nas cidades. Isto é por demais co-
nhecido. O que é pouco estudado 
é que a experiência cubana seguiu 
buscando um caminho próprio na 
construção da transição socialista.

No espaço reduzido deste artigo 
não cabe uma detalhada exposição 
destes caminhos e suas implicações. 
Destaco, no entanto, que parte desta 
experiência pode ser a chave para 
questões cruciais da transição tal co-
mo nos apresenta Mészáros (2002) 
em suas reflexões em busca de uma 
nova teoria da transição. Como sabe-
mos, este pensador marxista formula 
a provocante tese segundo a qual um 
dos problemas da transição socialista 
seria que a ação revolucionária pode 
produzir uma alteração jurídica na 
forma de propriedade sem que haja 
uma profunda superação daquilo que 
ele denomina de “sociometabolismo” 

do capital.
Dizendo em poucas pa-

lavras, uma revolução pode 
alterar radicalmente a 
correlação das forças po-
líticas no Estado sem al-
terar alguns dos elemen-
tos que seriam essenciais 
para a existência do ca-
pital, tais como uma cer-

ta divisão hierárquica do 
trabalho, a subordinação 
da classe trabalhadora 

à gestão centralizada, a 
substituição da burguesia por 

outras personificações que cumpri-
riam a mesma função de extrair e 
acumular trabalho excedente.

Ainda que não concorde com-
pletamente com todas as impli-
cações da tese mészariana, suas 
reflexões são de grande utilidade 
para aqueles que buscam compre-
ender os impasses da transição. 
A construção de uma nova socia-
bilidade no caminho aberto pela 
inicial socialização dos meios de 
produção, a necessária inversão do 
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Che recupera Marx 

ao afirmar que a tarefa da transição 

é, principalmente, criar as condições para 

superar a escravizante subordinação do 

indivíduo à divisão social do trabalho 

caráter das relações sociais de pro-
dução marcadas pela divisão entre 
gestão e execução, pela alienação e 
reificação do trabalho, são aspectos 
dos mais importantes para aqueles 
que acreditam que a transição so-
cialista não é a mera construção de 
uma base material (confundida e 
reduzida ao aspecto econômico), 
mas fundamentalmente o processo 
de construção de um novo ser hu-
mano através da criação de novas 
relações sociais.

É neste aspecto que a contri-
buição da experiência cubana é da 
maior riqueza. A polêmica 
de Che Guevara sobre a 
forma de gestão da 
economia, que ficou 
conhecida pela con-
traposição entre o 
“cálculo econômico” e 
o “sistema orçamentário” 
de empresas consolida-
das, traz à luz a questão 
sobre a sobrevivência 
da lei do valor na 
transição socialista.

O que é aparente-
mente apenas uma discussão 
técnica, esconde uma polêmica mui-
to maior. Che Guevara estava con-
vencido de que não se pode construir 
o socialismo utilizando os métodos e 
ferramentas herdadas da sociedade 
capitalista, assim como o socialismo 
não poderia ser confundido com 
a mais eficaz maneira de produzir 
em grande escala mercadorias com 
os meios de produção socializados. 
Neste sentido, Che dizia que

“Indo atrás da quimera de realizar 
o socialismo com ajuda das armas 
corrompidas legadas pelo capitalismo 
(a mercadoria tomada como unidade 

econômica, a rentabilidade, o interes-
se material individual como estímulo, 
etc.), nos arriscamos a chegar a um 
impasse (...). Para construir o comu-
nismo, é preciso mudar o homem 
ao mesmo tempo que a base econô-
mica”. (Guevara, Textos Políticos, 
citado por Löwy, 2002).

É bom recordar que os manuais 
soviéticos de economia socialista 
estavam a todo vapor no caminho 
do “cálculo econômico”, das “leis 
gerais da economia socialista” e da 
“lei do valor socialista”, tudo isto 
amarrado pelo princípio imutável, 

transformado em lei natural pela 
ortodoxia soviética, da superiori-
dade do plano. A sobrevivência da 
lei do valor e da forma mercadoria 
era uma contradição menor diante 
da urgência de derrotar o Ocidente 
na corrida pela “eficiência”, “pro-
dutividade”, “rentabilidade” das 
“empresas socialistas”. 

O fato de que a maneira esco-
lhida para atingir tais metas fosse a 
perpetuação da forma essencial das 
relações capitalistas de organização 
e gestão do trabalho, como, por 
exemplo, a forma taylorista-fordis-
ta, era visto como uma questão se-

cundária. Esta, no entanto, não era 
a forma como Che via a questão.

Segundo Carlos Tablada (1987):
“Che pensava que a perpetuação 

e desenvolvimento das leis e cate-
gorias econômicas do capitalismo 
prolongam as relações sociais de 
produção burguesas e com elas os 
hábitos de pensamento e motivações 
da sociedade capitalista, ainda que 
agora o fenômeno tenha se meta-
morfoseado sob formas socialistas”.

Verdadeiramente não são exa-
tamente as leis e categorias que 
prolongam as relações, mas o 
contrário, é a sobrevivência das re-
lações que se reflete na sobrevida, 

no pensamento, das categorias 
da economia política do 

capital. No entanto, 
no essencial, o que o 
autor cubano destaca 
é a relação funda-
mental que Che fazia 

entre os mecanismos 
econômicos e o produto 
destes na formação ou 
não de uma nova cons-

ciência. Sabemos que para 
o revolucionário cubano-argentino 
este era o aspecto mais importante 
para medir o acerto de uma políti-
ca na transição.

Recuperando o pensamento de 
Marx, Guevara afirma que a tarefa 
da transição é, principalmente, criar 
as condições para superar a escra-
vizante subordinação do indivíduo 
à divisão social do trabalho e supe-
rar o trabalho como mero meio de 
vida, transformando-o em primeira 
necessidade da existência. Diz Che:

“O socialismo econômico sem a 
moral comunista não me interessa. 
Lutamos contra a miséria, mas ao 
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Se, para Che, a revolução é quando 

o excepcional se torna cotidiano, como 

evitar que este cotidiano perca-se nas 

armadilhas da velha consciência formada 

na antiga sociedade? 

mesmo tempo contra a alienação 
(...) Marx se preocupava tanto com 
os fatores econômicos quanto com 
sua tradução no espírito. Chamava-
lhe ‘um fato de consciência’. Se o 
comunismo negligencia os fatos de 
consciência, pode se tornar um mé-
todo de repartição [e, agregaríamos 
nós, de produção e distribuição 
mais justa de mercadorias], mas já 
não é uma moral revolucionária” 
(Che, citado por Löwy, op.cit.).

Fica bastante claro que para 
Che o socialismo não pode ser 
confundido com uma “simples 
acumulação mecânica de quanti-
dade de produtos postos à dis-
posição do povo” (Che), 
assim como procu-
ra estabelecer uma 
clara relação entre a 
forma concreta das re-
lações e o que estas pro-
duzem na consciência do 
ser humano que se forma 
durante o processo 
de transição. 

Esta preocupação 
econômica se reflete 
igualmente nas questões políticas. 
A forma, e não apenas a meta, da 
ação política deve ser emancipa-
tória. Por isto Che insistiu em mé-
todos diferentes para criação do 
partido em Cuba, combatendo as 
tendências burocráticas que dis-
tanciavam a vanguarda da classe, 
como, por exemplo, no momen-
to de criação das Organizações 
Revolucionárias Integradas 
(ORI), ocasião na qual Che insis-
tiu para que o novo membro do 
partido a ser criado fosse indicado 
diretamente em assembléias de 
trabalhadores.

Ao mesmo tempo, preocupa-
vam o dirigente cubano problemas 
de uma outra natureza, mas que se 
ligam diretamente ao nosso tema. 
A ação revolucionária havia cria-
do uma série de instrumentos de 
justiça que faziam sentido em um 
certo momento do processo revo-
lucionário, mas que corriam o risco 
de degenerar em formas arbitrárias 
que podiam causar grande dano na 
relação entre o povo e a revolução.

Este perigoso caminho de se-
paração das massas causado por 
um poder sectário e arbitrário nas 
mãos de alguns, como florescia 

por exemplo nos chamados 
CDRs (Comitês de Defesa da 
Revolução), foi duramente critica-
do por Che. Este caminho sectário 
de uma “ligação rígida às vezes, de 
medidas corretas até medidas ab-
surdas, o caminho de supressão da 
crítica, não somente por quem tem 
o legítimo direito de fazê-la, que 
é o povo”, mas do próprio partido 
que perdeu seu caráter “vigilante e 
de inspeção ao se transformar em 
um executor” (Che, 1981), tudo 
isto poderia causar o dano maior 
que é distanciar as massas de sua 
vanguarda.

Guevara preocupava-se com a 
forma em que a transição socialis-
ta se institucionalizaria, e de que 
modo a ação excepcional dos revo-
lucionários iria se transformar em 
práticas societais que não podiam 
perder seu caráter revolucionário. 
Se, para ele, a revolução é quando o 
excepcional se torna cotidiano, qual 
seria a forma deste cotidiano não 
se perder nas armadilhas da velha 
consciência formada na antiga so-
ciedade? O critério guevariano para 
estas questões é o mesmo que liga 
este aspecto particular ao problema 
geral abordado anteriormente sobre 

a emancipação: uma moral e uma 
consciência revolucionária 

deve se basear em ati-
tudes e relações con-

cretas que permitam, 
de fato obriguem, o 
surgimento de novo 
padrão de relações 

humanas.
Esta linha de 

raciocínio levava 
à discussão de 

uma legalidade socialista, 
ou mais precisamente, levava à 

necessidade de superar a ação revo-
lucionária típica de uma conjuntura 
de guerra civil na direção de uma 
“normalidade” na qual a relação 
entre os seres humanos volte a ser 
o central.

Os CDRs, uma vez perdido o 
vínculo que os une à massa, podiam 
se converter em instrumento arbi-
trário nas mãos daqueles que o con-
trolavam, e pior, esta arbitrariedade 
tendia a ser justificada em nome de 
um suposto combate aos “contra-
revolucionários”. Lembrando que 
“contra-revolucionário é aquele 
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que luta contra a revolução, mas 
também é aquele senhor que, valen-
do-se de sua influência, consegue 
uma casa, consegue depois dois car-
ros, viola o racionamento e obtém 
depois tudo o que o povo não tem; 
(...) este sim é um contra-revolucio-
nário” (Che, 1981), Guevara apre-
sentará um interessante raciocínio 
que nos leva a refletir sobre sua 
particular visão da transição para 
uma “legalidade socialista”:

“É lógico que em momentos de 
excessiva tensão não se podem usar 
panos quentes. Aqui se prendeu 
muita gente sem saber se realmente 
eram culpados. Na Sierra nós fuzi-
lamos pessoas sem saber se eram to-
talmente culpadas, mas há momen-
tos em que a revolução não podia 
parar para averiguar demais: tinha a 
obrigação de triunfar. Nos momen-
tos em que as relações normais entre 
as pessoas voltam a ter importância, 

temos que dar um pequeno passo 
atrás e estabelecer estas relações, 
não continuar com as relações do 
forte e do fraco, do ‘eu disse e aca-
bou’. Em primeiro lugar porque não 
é justo e em segundo lugar, e muito 
importante, porque não é político” 
(Che Guevara, La influencia de la 
revolución cubana en la América 
Latina. In: Obras, t. 2, p. 486-91)

Esta preocupação inspirará dire-
tamente a tentativa de estabelecer 
os Órgãos de Poder Popular a partir 
de 1974 (Florestan Fernades, 1979, 
p. 199). Todas estas iniciativas, des-
de aquelas próprias do campo eco-
nômico, como as políticas e jurídi-
cas, assim como suas conseqüências 
no processo de formação de uma 
nova consciência, não são determi-
nadas apenas pela intencionalidade 
dos revolucionários ou pelas boas 
intenções de qualquer governo. 
Dependem em última instância da 

materialidade objetiva em que se 
insere a experiência histórica.

Após um curto período de expe-
riência das propostas de Che e dian-
te dos resultados alcançados e das 
contradições produzidas, entre elas, 
paradoxalmente, um crescimento da 
burocracia devido à extrema centra-
lização que a proposta demandava, 
Cuba adotou várias orientações. 
Naquilo que nos interessa, o fato 
é que, por um tempo, predominou 
uma orientação mais ortodoxa ins-
pirada pelo pensamento econômico 
soviético. Esta etapa seguiu até a dé-
cada de 80 quando foi criticada por 
aquilo que se chamou de “retifica-
ção”, processo no qual foram recu-
peradas algumas das idéias centrais 
do pensamento econômico de Che. 

O processo de retificação abria 
horizontes dos mais otimistas para 
o desenvolvimento da transição 
socialista em Cuba, no entanto, 

Wladimir de Souza/Imagenlatina

Havana antiga
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Não podemos recriar uma 

atitude que nos cegue a qualquer deformação, 

do tipo  “não importa o que Cuba faça, desde 

que faça em nome da revolução”...

o desmonte da URSS e do leste 
europeu caiu como uma bomba 
para a frágil economia cubana. A 
precarização material condicionou 
a adoção das chamadas medidas 
especiais para tempos de paz, na 
verdade um conjunto de orienta-
ções de defesa e sobrevivência, que 
bloqueou o caminho aberto pela 
retificação dos anos 80.

Tanto o contexto internacional 
como internamente as medidas es-
peciais, fizeram com que prevale-
cesse em Cuba uma visão pragmá-
tica de reformas econômicas que 
pudessem viabilizar os recursos 
essenciais, primeiro para a 
sobrevivência e depois pa-
ra a busca de uma alter-
nativa de desenvolvi-
mento que não mais 
podia contar com 
o “Comecom”. O 
resultado foi uma 
abertura comer-
cial e produtiva 
que permitiu o re-
torno de investimen-
tos privados, principalmente 
na área do turismo, mas não ape-
nas, com todas as conseqüências 
em relação à reprodução de desi-
gualdades que se possa imaginar, 
combinadas com um processo de 
fechamento político e controle 
muito mais reforçado.

A atual situação, incluindo a es-
calada agressiva norte-americana e 
o episódio do fuzilamento de três 
participantes em uma tentativa de 
seqüestro de uma balsa, são refle-
xos deste quadro mais geral e não 
podem ser compreendidos fora de-
le. Se por um lado Cuba tem todo 
direito de se defender e para isto 

deve ser garantida sua soberania 
na utilização de sua ordem jurídica 
que foi constituída de forma sobe-
rana, isto não impede que tenha-
mos, como socialistas, uma opinião 
própria sobre alguns elementos 
desta ordem legal, mais especifica-
mente, sobre a pena de morte.

O Estado cubano tem que se 
defender da agressão imperialista, 
mas, ao mesmo tempo, está cada 
vez mais obrigado a enfrentar con-
tradições internas agravadas pela 
reprodução de desigualdades que a 
atual orientação econômica acaba 
por gerar.

Não basta aceitar o fato de que 
o Estado cubano é obrigado a ser 
duro, mas compreender por que 
é obrigado a agir assim. Não pelo 
questionamento, como ampla-
mente propalado pela imprensa 
monopólica internacional, sobre 
a “sumariedade do processo judi-
cial”, pelo cerceamento do direito 
de defesa e outros argumentos que 
perdem a legitimidade por parti-
rem de onde partem. Cuba como 
qualquer país tem o direito de pro-
teger-se e para isto utilizar-se de 
seus dispositivos legais. A questão 
para os socialistas é outra.

Somos contra a pena de morte 
por uma série de motivos, desde 
humanitários até jurídicos. No 
entanto o que nos interessa aqui 
é, retomando o raciocínio gueva-
rista, porque “não é justo e não é 
político”. Precisamos tomar todo 
o cuidado para não recriarmos 
entre nós uma atitude de justifi-
cativa que nos cegue a qualquer 
deformação que possa haver, do 
tipo “não importa o que o gover-
no cubano faça, desde que faça 
em nome da revolução”. Sabemos 
que, em nome da “defesa da revo-
lução”, muitos dos atos cometidos 

acabam por colocar em risco 
esta mesma revolução.

A revolução cuba na 
conseguiu sobre-
viver até agora, 

quando muitos 
apostavam no seu 
desmante lamento 
imediato após o des-

monte soviético, não 
simplesmente por man-

ter rígidos instrumentos 
de controle, mas pelo vínculo 

diferenciado que construiu com as 
massas e sua capacidade de des-
locar o eixo central da transição 
para o “fator de consciência”. E é 
exatamente isto que o imperialis-
mo quer quebrar. 
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JAIR BORIN, MÚLTIPLAS 
VIDAS COMPROMETIDAS 

COM A CIDADANIA
Wilson da Costa Bueno

Professor de Jornalismo da ECA-USP

Ele teve a capacidade 
de desempenhar 
simultaneamente 
diversos papéis e 

tornar-se referência em 
todos, como jornalista, 
professor, pesquisador, 
sindicalista, intelectual 

engajado nas lutas 
sociais. Particularmente, 

foi cidadão, em seu 
sentido mais amplo, 

um compromisso que 
carregava com entusiasmo 

e que contagiava os que 
dele se acercavam

Daniel Garcia
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Q
ualquer tentativa de 
resgatar a trajetória 
acadêmica, profissional 
ou pessoal de Jair Bo-
rin encerra, necessaria-
mente, um desafio. Por 

uma razão bastante singular. 
A maioria das pessoas elege, ao 

longo de sua vida, um único cami-
nho (ou um caminho principal) e 
por ele trilha, com maior ou menor 
sucesso. Temos, assim, professores 
conceituados, jornalistas de prestí-
gio, pesquisadores renomados, ci-
dadãos acima de qualquer suspeita.

 Há muitas pessoas, no entan-
to, que têm a capacidade de de-
sempenhar inúmeros papéis e os 
executam simultaneamente. Quase 
sempre, destacam-se em uns mais 
do que em outros. Afinal de contas, 
não é fácil dividir-se, enquanto ser 
humano ou profissional.

 Há, finalmente, um número mui-
to reduzido de pessoas que, embora 
tenham vidas múltiplas, costumam 
ser reconhecidas como referência 
em todas elas. Jair Borin foi, sem 
dúvida alguma, uma dessas pessoas.

Como jornalista, conseguiu 
destacar-se, dentre os seus pares, 
pelo espírito crítico, pelo profissio-
nalismo, pela solidariedade, pela 
ética e pela coragem.

Como professor, mereceu o 
respeito dos seus alunos, mesmo 
quando as opiniões eram diver-
gentes ou quando, como adminis-
trador (chefe do Departamento de 
Jornalismo e Editoração da ECA-
USP, por exemplo) era obrigado a 
tomar decisões que, se favorece-
ram a maioria, desagradaram al-
guns. Foi orientador de dezenas de 
dissertações, teses e trabalhos de 

conclusão de curso, sempre com a 
mesma paciência e dedicação que 
tipificam os mestres inesquecíveis.

Como pesquisador, foi rigoroso 
em seus projetos de investigação,  
contundente em suas análises e 
apaixonado pelos temas de que se 
ocupava.

Como intelectual, possuía uma 
erudição que fluía singela, em sinto-
nia com o seu jeito caboclo de ser.

Como sindicalista, enfrentou 
os poderosos e mostrou-se absolu-
tamente solidário com os colegas. 
Não colocou o seu emprego ou os 
seus interesses pessoais acima das 
categorias que representava.

Como cidadão, esteve sempre 
comprometido com os menos favo-
recidos. A ditadura  não conseguiu 
fazê-lo curvar-se; pelo contrário, es-
timulou-o a lutar contra as injustiças.

Como pai e amigo, foi um 
exemplo, como testemunham to-
dos aqueles que, como eu, tivemos 
a felicidade de privar de sua com-
panhia, de seus conselhos e da sua 
imensurável  bondade.

Falar, portanto, de Jair Borin 
é encarar essa imensa responsabi-

lidade, mesmo porque até os que 
estiveram mais perto dele não 
conseguiram acompanhá-lo em 
todas as suas andanças, que foram 
muitas, fruto dos vários papéis e 
das inúmeras vidas que viveu.

Esse relato, devo confessar, não é 
isento (aliás, aprendi com Jair Borin 
que a neutralidade é uma categoria 
sem sentido), porque ele foi meu 
amigo, o melhor que tive, mas pre-
tendo ser justo. Aqueles que o co-
nheceram e puderam estar com ele, 
em uma, duas ou mais de suas múl-
tiplas vidas, poderão ser consultados 
e tenho a convicção de que repetirão 
as mesmas coisas. Muitos colegas do 
Jair Borin, sobretudo os que mani-
pulam melhor as palavras ou têm o 
dom de reproduzir, com mais fideli-
dade, os seus sentimentos, chegarão 
à conclusão de que fui até comedido 
ao falar dele. Mas Jair Borin sempre 
soube entender as nossas limitações 
e, como amigo, na sua natural mo-
déstia, com certeza achará que estou 
sendo generoso com ele.

Escolhi fazer um breve resgate da 
contribuição de Jair Borin enquanto 
docente e pesquisador, embora, aqui 

Sargento da Aeronáutica, mecânico de vôo, Jair posa a bordo de um PT-19, em 1961

Arquivo da família
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Como docente e como presidente da 

Adusp, Borin lutou para impedir a derrocada da 

universidade pública, submetida às pressões do 

mercado e ao egoísmo de muitos dirigentes

e acolá, sejam necessárias 
as referências às suas 
outras vidas, mesmo 
porque ele as viveu 
de maneira inte-
grada, tendo sido 
professor, enquan-
to jornalista; tendo 
sido sindicalista, en-
quanto pesquisador; 
tendo sido intelectual, 
enquanto docente. Par-
ticularmente, foi cidadão, em seu 
sentido mais amplo, em todas elas, 
um compromisso que carregava com 
entusiasmo e que contagiava os que 
dele se acercavam.

É importante, para entender a 
contribuição de Jair Borin, como 

docente e pesquisador, recuperar, 
ainda que rapidamente, a sua per-
cepção da universidade e da mídia, 
entidades que se entrecruzaram 
em seus projetos de pesquisa e em 
seus escritos ou falas.

Jair Borin percebeu, 
de maneira lúcida, a 
crise da universidade 
pública brasileira, a sua 
obsolescência, a sua 
incapacidade de res-

ponder, de maneira 
ágil e adequada, 
às demandas da 

sociedade. Como 
docente e como pre-

sidente da Adusp, lutou 
com o objetivo de mobilizar mentes e 
braços para impedir a sua derrocada, 
submetida como tem sido às pressões 
do mercado e ao egoísmo de muitos 
de seus dirigentes. Em seu memorial 
para concurso de titular na ECA, 
pregava:

No presídio do Barro Branco, em 1975: preso político
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“Só um forte movimento 

de resgate de conquistas 

sociais elementares poderá 

reverter o controle que 

a mídia exerce sobre a 

informação no Brasil”, 

dizia ele

“A Universidade tem que ser re-
pensada e defendida, menos como 
instituição e mais como espaço de 
refúgio dos contrários, de reflexão e 
de formação de um espírito crítico, 
sob o primado da pluralidade de opi-
niões. Ela, ainda, tem que se opor à 
bárbarie que deixa ao mercado toda 
a iniciativa de determinar que cursos 
queremos, que pesquisas devemos 
realizar e que profissionais devemos 
formar. Infelizmente, assistimos um 
tanto conformados à formação de 
um consenso que contribui para a 
homogeneização de um projeto que 
torna o pobre cada vez  mais pobre, 
destrói empregos, num país carente 
de oferta de trabalho, e entrega à sa-
nha do mercado as mais elementares 
conquistas sociais, como o direito ao 
ensino público de qualidade, à previ-
dência social, à saúde, à moradia, à 
terra para o trabalho.”

Na sua caminhada, buscou sem-
pre sensibilizar colegas para a luta 
em defesa da universidade pública. 
Estimulado por eles, candidatou-
se a Diretor da ECA e a Reitor da 
USP, tendo sido, nos dois casos, o 
mais votado dentre os vários seg-
mentos da comunidade universitária 
(professores, alunos e funcionários). 
Ganhou, mas não levou, como 
costumamos dizer, porque o poder 
joga, inevitavelmente, com cartas 
marcadas e está sempre atento para 
impedir que se derrubem os privi-
légios que favorecem uma casta na 
mais importante universidade do 
País. Sua voz, no entanto, pôde ser 
ouvida nos vários campi, durante o 
processo eleitoral, e mesmo os seus 
adversários, muitos deles desleais, 
reconheceram a oportunidade e a 
relevância de sua análise. 

Havia, porém, 
um desequilíbrio 
na disputa: de 
peito aberto, 
Jair Borin 
d e f e n d i a 
idéias e proje-
tos, enquanto 
outros, muitas 
vezes nos basti-
dores, firmavam 
compromissos 
com a velha 
escola de ad-
ministrar e de 
fazer política. Altivo, 
ele assimilou a derrota porque, 
como todos nós, que o apoiamos 
e estivemos ao seu lado, sempre 
soubemos que mais importante era 
debater, defender princípios, cobrar 
compromissos com a sociedade, já 
que o sistema de escolha tem o vício 
inerente de manter o status quo.

Talvez tenhamos sido muito ego-
ístas, ao incentivá-lo à candidatura, 
porque esse esforço de pregador 

certamente contri-
buiu para fragili-

zar a sua saú-
de. Mas ele 
nunca foi de 
fugir da bri-

ga, porque o 
convívio com 
as dificuldades 
e as injustiças 
enfrentadas 
pelos tra-

balhadores 
rurais da sua 

infância em Ada-
mantina, com quem 

conviveu, moldou o militante que 
ele sempre foi.

Jair Borin também tinha uma 
visão crítica dos empresários da 
comunicação, em nosso País. O 
monopólio das grandes redes, em 
particular a Globo, provocava-lhe 
profunda irritação e era contun-
dente sua avaliação do império 
criado por Roberto Marinho: 
“Seus programas, vazios de idéias 

Em atividade na redação da Folha de S.Paulo, em 1979
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e de propostas sociais, com raras 
exceções, divulgam para todo o 
Brasil o sistema de vida urbano de 
uma classe média do Rio de Janeiro 
e de São Paulo, sem nenhum com-
promisso com as raízes culturais do 
povo ou com as reivindicações da 
maioria da população, que se situa 
nas camadas de menor renda. Tudo 
gira em torno do consumo de massa 
e do descompromisso com as lutas 
sociais. Ela opera suas produções 
de entretenimento, como as nove-
las, como se o Brasil real não tivesse 

nenhum problema e fosse isento às 
ameaças que pairam sobre o siste-
ma capitalista em escala mundial”.

Fundamentalmente, Jair Borin 
percebia que a imprensa tem esta-
do a serviço de interesses e com-
promissos e que a alteração deste 
cenário passa, necessariamente, 
por mudanças profundas na própria 
sociedade. Ele profetizava, com au-
toridade: “Só um forte movimento 
de resgate de conquistas sociais ele-
mentares, como emprego, moradia, 
saúde, ensino fundamental gratuito 

de qualidade, poderá reverter o 
controle que a mídia exerce sobre a 
informação no Brasil. Um jornalis-
mo ético, de qualidade, é conquista 
da cidadania. E esta dívida social só 
será resgatada com o empenho das 
classes mais pobres na luta por seus 
direitos, pois o governo, os empre-
sários e os grandes proprietários no 
Brasil preferem esta mídia alienan-
te e alienada. Eles fazem de tudo 
para mantê-la assim, a fim de não 
perderem o seu domínio sobre a 
economia e os seus privilégios”.

Jair Borin era, dentre muitas 
coisas, um grande contador de cau-
sos. Como um bom jornalista, sa-
bia articular e relacionar os fatos e 
tinha ótima memória. Um fato do 
dia-a-dia podia fazê-lo lembrar de 
referências bibliográficas, da sua 
primeira reportagem, da primeira 
viagem à Amazônia ou de uma 
história vivida durante a infância 
em Adamantina. Ele nunca negou 
seu passado e sempre acrescenta-
va muito aos seus ensinamentos 
quando contava suas histórias.

Conheci o Jair na redação 
do jornal Folha de S. Paulo, em 
1984, e, já naquela época, nos 
identificávamos ideologicamente 
como militantes das causas do 
povo e do Partido dos Trabalha-
dores. Mas foi somente a partir 
de 1994, quando fui contratado 
como editor da Revista Adusp, 
que nossa relação tornou-se mais 

intensa. Ele foi convidado a fazer 
parte do Conselho Editorial no 
momento que o projeto da revis-
ta ainda estava sendo pensado e 
sua participação foi fundamental, 
assim como foi importantíssima a 
participação da professora Ligia 
Marcondes Machado, que, infeliz-
mente, também já faleceu.

Uma de suas características 
mais marcantes era a coerência. 
Jair era um jornalista e intelectual 
coerente. Até o final de seus dias 
continuou defendendo os mesmos 
princípios que defendia ainda 
na juventude, quando estava na 
Aeronáutica. É possível perceber 
que, durante toda a sua vida, ele 
foi muito respeitado por isso, in-
clusive por pessoas com as quais 
possuía divergências políticas. 
Essa característica era facilmente 
constatada tanto no meio sindi-
cal docente quanto no Sindicato 

dos Jornalistas no Estado de São 
Paulo, onde atuou intensamente.

No campo jornalístico, acredito 
que ele tenha sido um fazedor de 
caminhos entre a redação e a aca-
demia. Não digo que tenha sido o 
primeiro a estabelecer essa liga-
ção, mas inspirou outras pessoas 
a fazerem o mesmo. Jair mostrou 
àqueles que estão dentro de uma 
redação, inclusive a mim, a exis-
tência do caminho da pesquisa 
sobre comunicação e jornalismo. 
Mesmo sendo um pesquisador, 
Jair nunca fez questão de exercer 
mando de intelectual. Ele era, 
sim, um educador. Um educador 
aberto a novas visões que levava o 
aluno a descobrir novos caminhos.

O legado que ele nos deixa é 
prosseguir trilhando esse caminho 
na academia e também na luta 
contra as desigualdades sociais 
ainda presentes em nosso país.

JAIR, UM JORNALISTA E INTELECTUAL COERENTE

Marcos Cripa
Jornalista e professor da PUC-SP
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Borin questionou a covardia 

intelectual de boa parte da comunidade 

científica, refém do poder político e 

econômico. Bateu-se contra a cátedra e os 

títulos que costumam legitimar os medíocres 

A imprensa brasileira, particular-
mente alguns veículos onde ele tra-
balhou, tinha consciência de sua visão 
crítica e, ameaçada, a repudiava. Tal-
vez isso explique porque a Folha de S. 
Paulo, ao noticiar o seu falecimento, 
devotou-lhe apenas uma pequena 
nota, resultado do mais desqualifi-
cado jornalismo que se tem notícia, 
porque vazio e sem peso. Na sua bio-
grafia, tentada em 10 linhas, lembrou 
que ele tinha sido candidato a Reitor 
na última eleição da USP, mas não 
mencionou o principal: que ele tinha 
sido o mais votado pela comunidade 
universitária. Uma forma sutil, sórdi-
da, de deslustrar o personagem que, 
por tantas vezes, se insurgiu contra 
a sua submissão aos poderosos e os 
seus equívocos. 

Jair Borin foi militante em 
todos os momentos de suas múl-
tiplas vidas.

Como professor e pesquisador, 
questionou a covardia intelectual 
de boa parte da comunidade cientí-
fica e universitária, refém do poder 
político e econômico e que, com fre-
qüência, coloca em primeiro plano 
as suas ambições pessoais. Lutou 
contra os conchavos que vigoram 
nos processos de escolha na univer-
sidade (e dos quais foi vítima muitas 
vezes), contra o autoritarismo, con-
tra a discriminação, contra a cátedra 
e os títulos universitários que costu-
mam  legitimar as mediocridades. 

Opunha-se às fundações que 
contaminam a universidade públi-
ca e a subjugam, transformando o 
ensino em negócio. Foi intolerante 
com aqueles que abdicavam de suas 
idéias para contentar as autoridades 
e que viam a universidade como o 
espaço de afirmação da elite bra-

Conheci o professor Jair Borin 
um ou dois anos depois que eu 
entrei na ECA, em 1981. Fiz par-
te da diretoria da Adusp, entre 
1982 e 1983, na gestão do profes-
sor Ernesto Hambúrguer e nossa 
primeira ligação, além de sermos 
colegas na ECA, foi motivada pe-
la representação docente. Aliás, 
nós nem participávamos da mes-
ma chapa. Mais tarde, durante 
anos, tivemos contato regular na 
Congregação da Escola. Nesses 
dois espaços, ficava clara a sua 
postura de líder muito ponderado 
e equilibrado.

Numa assembléia, por exem-
plo, em que cada um falava coisas 
diferentes, Jair era capaz de ouvir 
e depois sintetizar e aproveitar 
todas as idéias apresentadas para 
encaminhar uma votação. Isso 
não é fácil de fazer. E ele tinha 
essa admirável habilidade. Acre-
dito que o fato de circular pelos 
mais variados assuntos e grupos 
também lhe dava uma percepção 

mais acurada. Ao mesmo tempo, 
por mais que as posições encami-
nhadas fossem contrárias ao seu 
posicionamento, ele conseguia 
colocar sua postura de maneira 
firme e decidida, porém calma.

É lamentável que a gente te-
nha perdido tão cedo um quadro 
tão bom e qualificado. Jair foi um 
ótimo professor, excelente orien-
tador e chefe de departamento. 
Não podemos esquecer também 
que é raro conseguir a anuência 
de funcionários e alunos nas vo-
tações para Reitor e para Diretor 
da ECA, como ele conseguiu. E 
não por um populismo de ficar 
distribuindo simpatias. Ele se 
interessava mesmo. Jair acompa-
nhava, por exemplo, a situação 
dos funcionários e pensava um 
plano de carreira para eles.

Lamentamos a perda daque-
le que deveria ter sido o nosso 
Diretor e o nosso Reitor, se as 
regras do jogo fossem mais demo-
cráticas.

LÍDER PONDERADO E HÁBIL

Dilma de Melo e Silva
Professora de Comunicações e Artes da ECA-USP
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A militância rendeu-lhe anos de prisão, 

torturas físicas e mentais, como uma simulação de 

fuzilamento no cemitério de Santo Amaro, 

por policiais a serviço da ditadura de 1964

sileira. Defendia, 
com veemência, o 
regime de dedica-
ção integral e pos-
tulava, para os ver-
dadeiros professores 
e pesquisadores, 
condições adequa-
das de trabalho e 
remuneração. 

Via com tristeza que, 
“nos cursos mais disputados, 
a tendência aponta para o fim 
do regime de dedicação integral, 
pois a maioria de seus docentes prefe-
re dedicar-se mais aos seus escritórios 
ou às sua consultorias, onde a remu-
neração é muito mais compensadora. 

Nesses casos, ser professor da 
USP é apenas mais um título de refe-
rência, uma grife. Vejo neles a prática 
de um estelionato sobre um acervo 
cultural, acadêmico e científico, que a 

Universidade construiu pelo 
mérito reconhecido de 
parcelas expressivas de 

seu corpo docente, e 
que se transforma em 
marca para uso em 
benefício próprio de 
alguns”.

Como pesquisa-
dor, insurgia-se con-
tra os orientadores 

que se esforçavam para 
manter os seus orientados sob 

sua tutela, restringindo-lhes o espa-
ço de reflexão. Não aceitava a tese e 
a prática habitual que tornam os jo-
vens pesquisadores reféns dos mais 
velhos, antes interessados em man-

Assembléia no Sindicato dos Jornalistas, em 1982
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ter a sua hegemonia do que permitir 
o surgimento de novas lideranças.

Como jornalista, entendia que 
a relação capital x trabalho está 
presente no processo de produção 
jornalística e insistia em separar os 
profissionais de seus veículos, porque 
via nestes um agente de conformação 
e de controle. Foi demitido ou demi-
tiu-se de jornais porque exigia plurali-
dade de idéias, respeito profissional e 
não abria mão de uma postura ética e 
de compromisso com a sociedade.

Como sindicalista, foi perseve-
rante em suas reivindicações, soli-
dário com os colegas e duro, muito 
duro, contra os que, na universidade 
ou na imprensa, queriam manter pri-

vilégios à custa do cerceamento da 
liberdade, da transgressão da ética e 
do autoritarismo. Rebelou-se, conti-
nuamente, contra o conformismo, 
a acomodação, a omissão dos que 
preferiam olhar para o chão a con-
templar as estrelas. Foi um sonhador 
conseqüente que lutou, bravamente, 
por seus ideais e que, mesmo nas 
derrotas (na prisão e torturas que 
lhe impôs o Governo militar; nas de-
cisões antidemocráticas dos colegia-
dos que lhe impediram de assumir a 
direção da ECA ou a Reitoria), an-
dava sereno, cabeça erguida, como 
acontece com aqueles que não se 
curvam, facilmente, às adversidades, 
porque entendem que elas fazem 

parte do processo e renovam as for-
ças para novos embates.

Jair Borin foi um lutador sem-
pre. Mesmo quem o conhecia mui-
to de perto, surpreendia-se, com 
facilidade, ao descobrir que, num 
átimo, aquela ternura explodia em 
um vigor sem limites. Todos nós, 
seus amigos, sabíamos que as suas 
mãos, que afagavam os desassis-
tidos, eram capazes de empunhar 
bandeiras e brandir com energia.  
Sobretudo, ele tinha na sua fala 
mansa sua arma principal. Ia direto 
ao fígado do adversário, exploran-
do-lhe as contradições, cobrando-
lhe coerência e, particularmente, 
exigindo respeito e justiça.

Voando na Amazônia num Cessna, rumo ao projeto Jari
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Sua trajetória acadêmica e cien-
tífica foi marcada por esta militân-
cia. Nas suas palestras e conferên-
cias, nos seus artigos e reportagens 
(como a memorável cobertura do 
Projeto Jari, na Amazônia), nas 
suas intervenções nas assembléias 
estudantis ou sindicais, podia-se ver 
sempre o perfil de alguém que fora 
talhado para liderar. Os cabelos 

brancos escondiam um autêntico 
guerrreiro, uma pessoa inquieta co-
mo poucas vezes pude ver, mas que 
sabia lançar mão de sua louvável 
paciência para planejar a melhor 
hora e o melhor lugar para ferir os 
que atentavam contra a cidadania. 

Foi implacável contra os tiranos e, 
se mereceu deles a ira ou represália, 
também soube cativar o seu respeito. 

Jair Borin era sempre um adversário 
a considerar, porque não esmorecia 
jamais e estava, invariavelmente, 
ao lado da verdade, a sua verdade, 
a que compartilhava com os menos 
favorecidos. No esforço para definir 
um projeto para a reforma agrária, 
esteve ao lado dos trabalhadores 
rurais, buscando contemplá-los com 
a justiça dos homens. Não aceitava 
qualquer tipo de latifúndio porque 
tinha um compromisso com os que 
estão impedidos de usar a terra para 
o sustento de sua família e peregri-
nam por aí como filhos rejeitados de 
uma sociedade sem coração.

Esta militância rendeu-lhe anos 
de prisão, torturas físicas e mentais 
em São Paulo, Recife e Fernando de 
Noronha, incluindo uma simulação 
de fuzilamento no cemitério de Santo 
Amaro, por policiais a serviço da di-
tadura de 1964. Poucos, no entanto, 
souberam de seu sofrimento, mesmo 
após a anistia, talvez porque quisesse 
poupar os que o admiravam de re-
latos desagradáveis. Pelo contrário, 
preferia relembrar  o seu trabalho em 
uma olaria em Fernando de Noro-
nha, os amigos que fez nas prisões. 

Quase nunca se referia aos que, 
por covardia ou cumplicidade com 
a violência do Governo militar, trai-
ram a causa da democracia e denun-
ciaram os colegas, levando-os aos 
porões da ditadura; preferia lembrar 
os que o acolheram durante o sofri-
mento e o ajudaram a retornar à vi-
da acadêmica e profissional. Quando 
o encontrei na prisão em São Paulo, 
nos anos 70, mesmo acompanhado 
de policiais fortemente armados, ele 
se mostrava tranquilo, mais interes-
sado em saber como estávamos lá 
fora do que em exibir o sofrimento 

Convivi com o Jair em vários 
momentos e em função de várias 
questões, como jornalista, colega 
de trabalho, professor e militante. 
A primeira vez que o encontrei 
foi entre 1974 e 1975, quando 
organizamos um grupo de oposi-
ção no Sindicato dos Jornalistas 
e fomos eleitos para a diretoria. 
Depois disso, nos encontramos 
muitas vezes e sempre tivemos 
uma relação respeitosa e com-
panheira. Dessas relações que a 
gente gosta de curtir.

Jair Borin deixa contribuições 
em várias áreas. Afinal, sua atua-
ção era tão intensa quanto diver-
sificada. No Sindicato, lutou pela 
profissão do jornalista; na univer-
sidade, foi um professor sério e 
exigente que também representou 
a categoria chegando, inclusive, a 
ser eleito pela comunidade Dire-
tor da ECA e Reitor da USP. 

Ele também atuava junto aos 
movimentos sociais, em especial o 

MST, e freqüentemente era con-
vidado a participar de seminários 
para falar do que mais entendia: 
a questão da terra e da reforma 
agrária no Brasil. Ele tinha um 
grande acúmulo nessa área. Parti-
cipou da gestão de José Gomes da 
Silva no Incra, foi assessor de co-
municação da Secretaria Estadual 
de Agricultura e também colabo-
rou para o programa de governo 
da campanha do Lula, em 1989.

Sua militância era variada, 
mas sempre muito parecida: posi-
tiva, agregadora, sem radicalismo 
e sem sectarismo. Ele participava 
de diversos grupos, de diversos 
círculos, sem impor restrições. 
Minha maior admiração pelo 
Jair vinha daquele seu desprendi-
mento de militante, que se dedica 
pela crença, sem interesse pesso-
al, sem visar remuneração. Jair 
fazia parte daquele time, bastante 
raro hoje em dia, dos verdadeiros 
companheiros.

MILITANTE DESPRENDIDO, 
VERDADEIRO COMPANHEIRO

Hamilton Octavio de Souza
Jornalista, professor da PUC-SP e editor da Revista Sem-Terra
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dos que são privados da liberdade, 
torturados e subjugados pela violên-
cia insana. 

Mesmo se sentindo abandonado 
por amigos que, antes da prisão, 
freqüentavam a sua casa, nunca ex-
pressou esse desencanto e jamais se 
queixou deles. Tentava entender o 
medo daqueles que não suportam as 
dores ou as pressões e, na sua infinita 
bondade, os desculpou. Era mais fácil 
para ele do que para nós entender as 
fraquezas humanas porque tinha uma 
personalidade forte, o espírito viril do 
sertanejo que sempre foi.

A infância nos cafezais de Ada-
mantina, interior de São Paulo, mar-
cou profundamente a vida pessoal e 
profissional de Jair Borin. “Neles”, 
explica ele, “aprendi a admirar o 
trabalho diuturno do caboclo humil-
de, do peão sem nada, da mulher do 
campo.” Divertia-se a procurar os 
“filipe”, grãos duplos de café, nada 
comuns, e que garantiam a quem 
os encontrasse uma prenda, geral-
mente uma bala. Extasiava-se com 
o aroma do café que se desprendia 
dos terreiros. “Quase todas as pro-
priedades rurais recendiam esse 
cheiro agradável e um clima de festa 
estimulava a colheita, que era encer-
rada com bailes nos terreiros, junto 
às tulhas abarrotadas de café. Entre 
setembro e outubro, com as primei-
ras chuvas da primavera, o cafezal se 
revestia novamente de flores brancas 
e delicadas, difundindo um perfume 
doce e marcante, durante as horas 
quentes das tardes morenas”.

Essa identificação com o ambien-
te rural repercutiu na sua trajetória 
como jornalista, professor e pesqui-
sador. Como jornalista, é reconhe-
cido como um dos mais importantes 

Conheci Jair Borin há muitos 
anos, não tive uma intensa relação 
pessoal ou de militância política, 
mas suficiente para guardar re-
cordações para mim importantes 
e que sempre me acompanharam. 
Ele sabia disso e creio que tenha 
sido recíproco. Ao escrever estas 
linhas em 2003, decorreram qua-
se quarenta anos de quando nos 
encontramos, num Recife triste, 
ao menos para nós, perseguidos 
pela ditadura militar, que em Per-
nambuco foi extremamente dura, 
sobretudo em seu primeiro ano. 
Uma vida, muita história.

Como Borin lembra no depoi-
mento dado a Murilo Leal Pereira 
Neto em 14 e 23 de fevereiro de 
1996, que contribui para um livro 
a ser publicado pela Editora Paz e 
Terra sobre o trotskismo no Brasil 
nos anos cinqüenta e sessenta, 
ao fugir sob o fogo cruzado das 
balas da polícia de uma casa de 
Prazeres, em 1º de novembro de 
1964, consegui livrar-me da pri-
são que quase todos os trotskistas 
de Pernambuco sofreram naque-
les meses, inclusive Jair Borin. 
Estivemos juntos, quando o co-
nheci, exatamente nas semanas 
que antecederam esses aconteci-
mentos, em outubro de 1964.

Borin foi preso em 22 de no-
vembro e finalmente libertado 
em 25 de setembro de 1965, por 

meio de habeas-corpus, após ter 
sido praticamente seqüestrado 
por integrantes do Exército que 
buscavam impedir o cumpri-
mento da determinação judicial, 
depois de permanecer na De-
tenção de Recife e em Fernando 
de Noronha. Como ele mesmo 
recorda, no período que vai do 
segundo semestre de 1963, pas-
sando pelo golpe de Estado, até 
as prisões, sua dedicação central 
foi à busca da aliança de operá-
rios e camponeses com soldados 
e estudantes. Eu havia ido ao 
Recife para manter os vínculos 
do partido trotskista, cujo centro 
estava em São Paulo, com os mi-
litantes nordestinos.

As análises, ainda segundo 
Borin ao lembrar aquele período, 
surgiam superdimensionadas e 
absolutamente irrealistas. Consi-
derava-se fortemente provável a 
resistência ao governo militar de 
parte dos camponeses, aos quais o 
trotskismo parecia bem vinculado. 
Segundo ele, mostrando uma re-
flexão amadurecida, o que existia 
de fato eram manifestações quase 
que isoladas, de sobrevivência, de 
figuras como Chapéu de Couro ou 
a solidariedade pessoal manifesta-
da por camponeses ao Presidente 
do Sindicato Rural de Serinhaem 
e Rio Formoso, Júlio Santana, 
preso desde antes do golpe. 

UMA LEMBRANÇA DE 1964
Tullo Vigevani

Professor da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp de Marília
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Borin, nesse contexto, tinha 
um papel importante para o par-
tido trotskista, o de elo de ligação 
com o movimento de sargentos 
e sub-oficiais que ainda não ha-
via sido de todo desmontado. 
Ele havia sido um dos sargentos 
mais politizados da Aeronáutica. 
É sobre tudo isso que discutimos 
diversas vezes em outubro de 
1964. Ele conhecia muito e eu 
um pouco a respeito dos militares 
nacionalistas e de esquerda, parti-
cularmente dos sargentos e sub-
oficiais. Havia uma linguagem 
comum que ajudava à discussão. 
A esperança de mudar a situação, 
de derrotar a direita, permane-
cia em diferentes ambientes. De 

algum modo isso unia distintas 
correntes, inclusive grupos na-
cionalistas, militantes trotskistas, 
alguns militares. Eu conhecia há 
algum tempo dirigentes politiza-
dos do movimento militar, Borin 
destacava-se pela preparação e 
pela preocupação intelectual. Lo-
go depois do fim do governo Jan-
go Goulart, havia estado ativo na 
preparação dos Grupos dos Onze, 
buscando aproveitar a palavra-de-
ordem de repercussão nacional 
lançada por Leonel Brizola.

Depois, cada um tomou seu 
caminho, pessoal e político. Vol-
tamos a nos encontrar em sua 
casa, não longe da USP, muitos 
e muitos anos depois, em 1983, 

quando fui visitá-lo levado por 
Lenise Ferreira de Sá, antiga 
militante moradora no Recife. 
Sua solidariedade e humanidade 
sempre permaneceu, qualquer 
que fosse a posição em que se 
encontrava, sempre simples. De-
pois disso nos encontramos pou-
co: eventualmente na ECA, em 
bancas, em debates, inclusive no 
Sindicato dos Jornalistas ou no 
Instituto de Estudos Avançados. 
Desde 1964 tenho a memória de 
pessoa reflexiva, analítica, tran-
qüila e serena, memória reconfir-
mada nos poucos encontros dos 
últimos anos. 

No citado depoimento, as con-
clusões que ele tira de sua experi-
ência política inicial, ao referir-se 
ao seu papel como sargento da 
Força Aérea Brasileira (FAB) em 
1963, expulso antes do golpe de 
1964, e como militante do Par-
tido Operário Revolucionário, 
trotskista, naqueles anos, sugerem 
uma pessoa que incorporou prin-
cípios políticos e éticos de manei-
ra madura, relacionando-os com 
a ação, mantendo-se aderente a 
valores, sem resvalar na ingenui-
dade. A adesão ao trotskismo em 
1963 deu-se em razão da perspec-
tiva crítica que tinha em relação à 
política do Partido Comunista, e 
por buscar um projeto que colo-
casse o socialismo como objetivo 
a ser efetivamente alcançado. 

Ao conhecer o grupo de jovens 
militantes trotskistas pernambuca-
nos, Carlos Montearroyos, Ayberê 
Ferreira de Sá, Cláudio Cavalcan-
ti, Pedro Makovsky, o Gustavo, 

Jair Borin em 1960

Arquivo da família
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Borin havia-se tornado uma referência, 

seu nome inspirava confiança no 

movimento dos sargentos e sub-

oficiais em escala nacional

Antonio Carlos Campos, Marti-
nho Campos, viu neles a possibili-
dade de lutar mais concretamente 
pelos objetivos da justiça e da 
igualdade social, do socialismo, 
fora da lógica burocrática e de 
compromisso que parecia prevale-
cer no governo de Miguel Arrais e 
na CGT (Comando Geral dos Tra-
balhadores). A intensa atividade 
que havia na Detenção do Recife 
a partir de agosto de 1963, depois 
do assassinato de Paulo Roberto 
Pinto, o Jeremias, quando foram 
presos militantes trotskistas que 
somaram-se a outros já na ca-
deia, teve forte influ-
ência em Borin. Ele 
levava os manifestos 
dos presos políticos 
para os sargentos da 
Base Aérea, em ação 
extremamente ousada 
mesmo naqueles meses fer-
vilhantes.  

Ao fugir da perse-
guição policial, em 2 de 
novembro de 1964 saí pelo 
aeroporto de Guararapes, com-
prando passagem normalmente, 
justamente no local onde a mili-
tância de Borin havia sido mais 
intensa, a Base Aérea do Recife, 
desconhecendo os perigos que 
poderiam surgir. Para não chegar 
a São Paulo pelo aeroporto, voei 
apenas até Salvador. Lembro per-
feitamente de que, antes das pri-
sões, Jair Borin havia me informa-
do que na base aérea de Salvador 
havia um grupo de sargentos ami-
gos dele e próximos do nacionalis-
mo brizolista e do troskismo, que 

poderiam ajudar em caso de ne-
cessidade. Ao chegar os procurei 
e ainda tivemos a ocasião de fazer 
uma reunião política na própria 
Base Aérea. Sem dúvida, Borin 
havia-se tornado uma referência, 
seu nome inspirava confiança no 
movimento dos sargentos e sub-
oficiais em escala nacional.

Sua expulsão da Fôrça Aérea 
Brasileira (FAB) foi consumada 
no final de 1963, logo depois do 
fracasso do movimento liderado 
em Brasília pelo sargento José 
de Paula Prestes, que havia des-

pertado solidariedade entre 
os colegas de mesma patente de 
todo o Brasil. Sua expulsão, pe-
lo papel de liderança que tinha, 
acabou por consolidar o fun-
cionamento de quatro ou cinco 
células trotskistas na Base Aérea 
do Recife. Naquela época, a falta 
de informação, o elevado nível 
de fantasia nas descrições dos 
fatos e nas análises contribuíam 
de algum modo para a crença 
sobre a possibilidade de resistir à 
direita, alimentavam sonhos num 

Brasil melhor. Segundo Borin, a 
idealização da classe operária, dos 
sindicatos, do papel de uma greve 
geral política, tudo isso se refletia 
num desejo de participação junto 
à esquerda e ao trotskismo de 
parte de alguns militares. 

Sua influência no movimento 
dos sargentos permaneceu ao lon-
go de um tempo razoável, ao me-
nos até a débâcle de novembro de 
1964. A reflexão na cadeia, depois 
dos períodos da brutal violência fí-
sica, segundo ele, permitiu apren-
der, começar a adquirir a cultura 

antes não alcançada. Essa 
preocupação Jair Borin a 
tinha tido desde o início 

de sua vida profissio-
nal na Aeronáutica: 

a havia buscado na 
Universidade, na área 

de ciências humanas, 
transformando-se, como 
outros naquela fase, em 

soldado-estudante. Preo-
cupava-se com o estudo, 

com a compreensão dos 
fenômenos políticos. O mo-

mento estimulava a ação, envol-
veu-se fortemente nela. Depois de 
sua prisão, como aconteceu com 
outros, pôde retomar de modo 
formal a vida acadêmica.

Enfim, fragmentos de memória 
de um tempo distante. Jair Borin 
faz parte da história do Brasil em 
muitos momentos, desde os vinte 
anos, quando como sargento da 
Base Aérea do Recife iniciou uma 
vida voltada para a justiça, objeti-
vo que manteve ao longo de todos 
os anos que viveu.
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profissionais que já cobriram o setor 
agropecuário em nosso país, com 
artigos e reportagens memoráveis. 
Seu compromisso com o homem do 
campo, seu conhecimento de eco-
nomia rural, tornaram sua produção 
política e socialmente relevantes. 

A temática rural povoou seus 
livros, como Introdução ao estu-
do do café, ensaio publicado pela 
FGV, e Reforma Agrária e luta pela 
terra, em parceria com José Gomes 
da Silva, e capítulos em obras co-
letivas, como Reforma Agrária, elo 
perdido. Esteve também presente 
em pesquisas como “Escolaridade 
e aceitação de inovações no campo” 
e “Registro jornalístico da situação 
fundiária do Vale do Ribeira” e em 
inúmeras dissertações, teses e traba-
lhos de conclusão orientados, bem 
como em dezenas de bancas de pós-

graduação. Foi também inspiração 
para sua dissertação de mestrado, 
concluída na ECA-USP, em 1979, 
intitulada “Comunicação como fa-
tor de inovações na área rural”, sob 
a orientação do professor Hiroshi 
Saito, nosso orientador comum. 

Nela, de maneira contundente, 
recusava a visão dominante de que 
os meios de comunicação influen-
ciavam fortemente os agricultores 
na adoção de inovações, demons-
trando o reduzido acesso à mídia 
de massa pelo homem do campo. 
Insurgia-se, portanto, contra pro-
postas do difusionismo americano 
que pregava, sem conhecimento 
da realidade brasileira, a utilização 
intensiva da comunicação de mas-
sa no ambiente rural. Mais ainda, 
via com suspeita essa tentativa de 
colonização, de imposição de pa-

drões culturais, técnicos por parte 
das agências extensionistas, com a 
cumplicidade do Governo brasilei-
ro, seduzido pelo desenvolvimento 
rural que privilegiava apenas os 
vendedores de insumos.

Jair Borin desempenhou papel 
importante na Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo e no Incra, onde foi 
chefe do gabinete da presidência, 
em ambos os casos acompanhando 
José Gomes da Silva, um “ardoro-
so defensor da Reforma Agrária”. 
Desde essa época, primeira metade 
da década de 80, esteve empenhado 
na elaboração de um Plano Nacional 
de Reforma Agrária, colaborando, 
de maneira decisiva, com o PT nos 
últimos anos para uma proposta 
democrática de acesso à terra pelo 
homem do campo. Fez amigos no 

Em Palmeira das Missões (RS), com Olívio Dutra e Lula, durante a campanha eleitoral de 1994

Arquivo da família
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Não poupou a grande 

imprensa e brindou-nos, em 1987, 

com sua tese na ECA, intitulada “A 

notícia e suas versões (de rabo preso com 

a classe dominante)”

MST, de quem mereceu o reconhe-
cimento após o seu falecimento, 
e, certamente, construiu desafetos 
entre os ruralistas e políticos que, 
em Brasília, atuam, de maneira não 
ética, para manter os privilégios dos 
grandes proprietários de terras.

Jair Borin não poupou a grande 
imprensa pela defesa dos interesses 
dos grupos mais favorecidos e brin-
dou-nos, em 1987, com um importan-
te trabalho — sua tese na ECA-USP 
sobre o tema, intitulada “A notícia e 
suas versões, no espaço e no tempo 
dos grupos de pressão (de rabo preso 
com a classe dominante)”.

Neste trabalho, analisou, de ma-
neira contundente, o controle 
dos meios de comunicação, 
em particular do noticiário, 
pela elite brasileira, em uma 
ação de lobby potencia-
lizada sobretudo pelas 
grandes redes de televi-
são e os grandes veículos da 
chamada mídia impressa. 
Concluiu que os trabalha-
dores, e as entidades que os 
representam, como, por exemplo, 
os sindicatos, ocupam espaço resi-
dual no noticiário, dominado pelos 
poderosos. “A primeira versão di-
vulgada pela imprensa de um fato 
que sensibiliza amplos setores da 
opinião pública é parcial. Ela se 
fundamenta nas informações das 
classes mais aquinhoadas, seja cul-
tural, seja economicamente, ou em 
fontes do sistema que compõem a 
superestrutura do Estado”.

Como profissional de imprensa, 
ele enfrentou, nas redações, esses 
interesses, e sua produção jornalística 
evidencia o compromisso com a de-
núncia desses lobbies, numa atuação 

política que, como vimos, foi mar-
cante em toda a sua trajetória. Não se 
acomodou à linha editorial de jornais 
que penalizavam as classes trabalha-
doras em sua cobertura, rebelando-
se, mobilizando colegas para um tra-
balho permanente de resistência. 

Enfrentou chefes autoritários 
com coragem e, no Sindicato dos 
Jornalistas, liderou movimentos 
para a democratização da imprensa 
brasileira. Esteve atuante nas gre-
ves promovidas em prol da melho-
ria das condições de trabalho nas 
redações e buscou fugir ao lugar co-

mum, que aponta para a omissão e 
a reverência aos que detêm o poder. 
Colaborou com o jornal Movimento, 
engajado na luta pela democracia, 
pela cidadania, pela justiça social e 
contra a ditadura. No jornal Correio 
da Cidadania, nos últimos anos, foi 
um editor vigilante, competente e 
absolutamente comprometido com 
as causas sociais.

Como professor, buscou sensibi-
lizar os seus alunos e colegas para 
a necessidade premente de se criar 
alternativas à grande imprensa e 

empenhou-se, nos órgãos labora-
toriais do Departamento de Jor-
nalismo e Editoração, para que os 
excluídos (favelados, trabalhadores, 
funcionários da USP etc) pudes-
sem participar do debate de temas 
relevantes da vida nacional. Não 
estabeleceu acordos, foi intolerante 
com os que se apropriam da mídia 
para manter os privilégios e denun-
ciou a cumplicidade entre os meios 
de comunicação, os latifundiários, 
os empresários inescrupulosos e o 
reacionarismo implantado nas uni-
versidades públicas.

Seu trabalho de livre-docência 
analisou o mercado da notícia em 
nosso País, com atenção especial 

ao caráter político das 
concessões de canais. 

Preocupou-se em anali-
sar o controle da mídia 
e o tráfico de influência 

entre os poderes político 
e econômico e a indústria 

da comunicação. Condenou 
a “barganha política, as ne-

gociatas e o exercício imoral 
de uma competência executiva 
que construíram um gigantesco 
sistema de emissoras de rádio e 
televisão, premiando os setores 
conservadores, que deram susten-
tação aos governos militares, que 
compraram concessões e permis-
sões e que desvirtuaram seu sen-
tido público”.

Jair Borin evidenciou, com cla-
reza, a possibilidade de manter-se 
digno e independente, apesar das 
pressões, e mostrou caminhos. 
Deixou claro, para os que estão 
alijados do sistema dominante, 
que a conquista é difícil, mas pos-
sível. Não foi, no entanto, um me-
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Não foi mero idealista e sonhador, mas um 

profissional e um intelectual verdadeiramente 

engajado. Obteve vitórias importantes 

e deixou um legado que devemos reavivar

ro idealista e sonhador, 
mas um profissional 
e um intelectual 
verdadeiramente 
engajado. Obteve vi-
tórias importantes 
mesmo nas even-
tuais derrotas e 
deixou um legado 
que deve ser reaviva-
do a cada momento pe-
los que acreditam na democracia 
e na justiça.

Talvez seja ilustrativo lembrar 
as palavras de Ricardo Kotscho, 
um dos jornalistas mais éticos que 
já conheci (hoje coordenando a 
imprensa do Lula), seu colega de 
redação da Folha de S. Paulo, em 
1983, em uma informal reunião de 
despedida, quando Jair Borin dei-

xava o jornal para trabalhar com 
José Gomes da Silva na Secretaria 
de Agricultura:

“A simples presença de Jair na 
redação da Folha estes anos todos 
— sem falar na sua dedicação à luta 
coletiva, nunca hesitando em co-
locar o seu emprego em jogo para 

defender o que achava 
justo — criava um cer-

to constrangimento 
para aqueles que, 

às vezes, confundem 
a máquina de escre-
ver com a máquina 
de calcular.

Talvez seja esse 
um grande defeito 
do homenageado 

— o de encher o saco, 
cobrar atitudes menos de-

centes dos colegas. Mas a maioria, 
tenho a certeza, vai sentir muita 
falta desse cabeça branca que não 
confunde seriedade com cara feia e 
mesmo nos momentos mais difíceis 
não se deixa levar pela tristeza, es-
se sentimento profundamente rea-
cionário.

Na Fazenda Careaçu (MG), em 2001: paixão pelo campo

Arquivo da família
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Nos divertimos muito juntos es-
ses anos todos pelas redações por 
onde passamos, apesar de todos os 
passaralhos e das ditaduras fede-
rais ou internas que enfrentamos. 
Se a moçada quer saber como é 
que se faz para ser um Jair na vida, 
a resposta é simples: basta ser cor-
reto — no escrever e no agir.

Já que estamos todos aqui ou-
vindo estas bobagens todas não cus-
ta nada pensar um pouco sobre o 
que representa esse encontro. Já saí 
de outros jornais, contente ou triste, 
não importa, mas não me lembro de 
festa de despedida. Esse é um negó-
cio da Folha. Vira e mexe tem festa 
de despedida. Tá certo que o pesso-
al gosta de festa, mas acho que tá 
havendo despedida demais. Daqui 
a pouco, vai chegar num ponto em 
que alguém vai dizer adeus para si  

mesmo e apagar a luz. 
Que estará havendo? Mesmo 

com todas as despedidas, meio 
trôpegos e ‘baleados’, ainda vamos 
segurando as pontas, mantendo 
um mínimo de união, de amizade. 
Acho que isto está meio ameaçado 
quando começa a sair gente como o 
Jair, esse pau-de-arara que sempre 
deu uma força na hora da coisa feia 
em que muita gente ameaçava de-
sanimar ou virar a mesa em cima da 
própria cabeça.

Por isso, não vamos nos despedir 
do Jair esta noite, mas só desejar 
boas férias e um feliz retorno. 
Vai, aproveita bem as delícias do 
poder, mas não esquece do outro 
lado. E muito cuidado, que, se fizer 
bobagem, vai levar pau, com todo 
respeito. Afinal, como diz o Millor 
Fernandes, e você sabe melhor que 

ninguém, jornalismo é oposição, 
o resto é armazém de secos e mo-
lhados. Vai com Deus, meu filho, e 
muito juízo. É isso.” (Ricardo Kots-
cho e mais 48 assinaturas).

Jair Borin, com sua militância, so-
lidariedade, espírito crítico, bondade 
e amor ao seu País deixou-nos uma 
lição. Foi uma árvore que espalhou 
um número incontável de sementes. 
Que os seus amigos, alunos, colegas 
de redação, sindicalistas, trabalhado-
res rurais cuidem de fazê-las brotar. 
Para que elas possam gerar novos 
“cabeças brancas”, comprometidos 
com a cidadania e a justiça social, 
sem medo dos poderosos que se 
locupletam, à custa do povo, no Go-
verno, nas empresas, no Congresso, 
nos meios de comunicação e nas 
universidades. Este deve ser o nosso 
compromisso. A luta continua.

"Aula na Greve" na USP, em 2000: entre Delwek Matheus, do MST, e Antonio Candido

Daniel Garcia
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NOVIDADES E 
CONTINUIDADES NO 
LUCRATIVO MUNDO 

DOS NEGÓCIOS 
PRIVADOS NA USP

Pedro Estevam da Rocha Pomar
Editor da Revista Adusp

O Conselho Universitário da USP (CO) preparava-se, 
em fins de 2003, para discutir e votar em futuro próximo 
as propostas originadas no GT Fundações, criado pela 

Reitoria. Os dados colhidos pelo GT revelam que 25 das 
fundações “de apoio” à USP arrecadaram conjuntamente 

R$ 457 milhões no ano de 2001, ou R$ 294 milhões 
quando as verbas do SUS são retiradas do cálculo
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O relatório de 

maioria do GT incorpora 

o discurso das fundações 

“de apoio”, ao enxergar nelas 

aspectos “positivos”

D
esde que a Revista 
Adusp publicou, em 
três edições ao longo 
de 2001, o “Dossiê 
Fundações” (amplia-
do, em 2002, por uma 

edição especial sobre cursos pagos), 
fatos novos introduziram mudanças 
no cenário. Pode-se apontar, entre 
eles: 1) a ratificação, pela Pró-Reito-
ria de Pós-Graduação, da proibição 
de novos cursos lato sensu pagos; 2) 
a criação, pela Reitoria, da Comissão 
Especial sobre Fundações, e mais 
tarde, em continuidade ao trabalho 
desta, do Grupo de Trabalho sobre 
Fundações; 3) o predomínio no âm-
bito deste GT, ainda que com varia-
dos matizes, de visões que admitem 
a privatização parcial da universidade 
e a quebra da isonomia salarial dos 
docentes; 4) o surgimento, em agosto 
de 2003, da Associação Científica e 
Cultural das Fundações Colaborado-
ras da USP (Funasp), definida pelo 
jornal Valor Econômico como “braço 
político” das entidades privadas, reu-
nindo dez delas.

O Conselho Universitário da 
USP (CO) preparava-se, em fins de 
2003, para discutir e votar em futuro 
próximo as propostas originadas no 
GT, que foi constituído pela Reitoria 
em fevereiro, com representantes 
de diferentes segmentos, ao todo 40 
pessoas (entre docentes, funcioná-
rios e alunos), e com a finalidade de-
clarada de subsidiar a universidade 
na tomada de decisões concernentes 
ao relacionamento com as fundações 
privadas ditas “de apoio”.

A Adusp participou dos traba-
lhos do GT com uma delegação de 
cinco membros, sem deixar de ma-
nifestar previamente sua discordân-

cia dos critérios de composição, que 
excluíram várias unidades da USP 
e ainda restringiram a participação 
das entidades de representação dos 
funcionários e dos estudantes. 

Encerrados em agosto os traba-
lhos do GT, suas conclu-
sões deveriam 
ser objeto de 
debate nas 
c o n g r e g a -
ções, como 
anunciado 
pelo reitor 
A d o l p h o 
Melfi. Con-
tudo, apesar 
de haverem 
recebido, em meio 
magnético, todo o mate-
rial produzido em meses de debates 
no GT, não há notícias de que as 
congregações venham promovendo 
a discussão da pertinência ou não das 
fundações privadas “de apoio” e de 
importantes questões correlatas, en-

tre as quais a controversa “flexibiliza-
ção” do regime de dedicação integral 
à docência e à pesquisa (RDIDP).

Além do relatório de maioria, 
que conquistou a aprovação de 
todos os  representantes das fun-

dações privadas “de apoio” 
(explícitos ou não) 

com assento 
e direito a 

voto no GT (ver 
quadro), foram 
produzidos três 

relatórios de 
minoria, ex-
pressando as 

posições da 
Adusp, do Dire-

tório Central dos 
Estudantes e da Associação 

de Pós-Graduandos. As três entida-
des opõem-se ao modelo fundacio-
nal, no entanto a Adusp propõe um 
período de transição, no qual seria 
admitida a atuação de uma única 
fundação, pública. 

Sede própria da FIA

Fotos: Daniel Garcia
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Embora aponte aspectos ne-
gativos na atuação das fundações 
“de apoio”, o relatório de maioria 
do GT incorpora substancialmente 
o discurso dessas entidades, ao en-
xergar nelas aspectos “positivos”, 
a saber: “as entidades de apoio 
permitem atualmente a agilização 
das atividades da USP”; “exercem 
importante papel na interação 
com setores externos”; “viabili-
zam, em uma série de situações, a 
captação de recursos monetários 
para a USP”; “em alguns casos, 

mostram sistemas muito bem ela-
borados de avaliação de docentes, 
com sistemática de premiação 
monetária”; “valorizam a imagem 
da USP pela presença de áreas 
de alta visibilidade e possibilitam 
o envolvimento de estudantes em 
atividades de pesquisa e extensão” 
(Diagnóstico).

O relatório aceita a celebração 
de convênios entre a universidade 
e as fundações “de apoio”, ao reco-
mendar, no item 3.2.3., a criação de 
um novo órgão da USP, a Comissão 
Gestora de Relações Externas (Co-
gere), que deverá “cadastrar as fun-
dações e organizações equivalentes 
que se disponham a obedecer” a 
determinadas regras “simples e 
claras”, tais como uma “taxa fixa” 
de 10% das receitas com serviços 
(exceto cursos) e uma “taxa de 
curso” com escala progressiva a ser 
determinada (3.2.4.). 

Em nada resultou de concreto, 
no relatório, o intenso questiona-

mento no GT quanto à legalida-
de da oferta de cursos pagos em 
instituição pública de ensino. Ao 
invés disso, o documento legitima 
a prática de cursos pagos com 
a chancela da universidade, por 
meio dos chamados “diplomas 
USP”, ao recomendar que, em se 
tratando “de atividade de ensino 
ou de extensão, a certificação 
obrigatoriamente deve ser dada 
pela USP” (3.2.2.4.).

As ressalvas e cautelas com que 
tenta disciplinar o relacionamento 
com as entidades privadas correm 
o risco de se tornarem supérfluas, 
na medida em que, no espírito e na 
letra, o documento de maioria con-
corda que as “fundações ou entes 
assemelhados” realizem atividades 
“em nome da USP” (3.2.4.1.), com-
prometendo a eficácia de qualquer 
esforço saneador. 

O relatório admite, assim, que 
a marca “USP” seja explorada em 
cursos, projetos e serviços, desde 

Tabela 1 - Receitas das 
fundações privadas “de apoio” 
em 2001 (em R$)
Entidade Receita total
Zerbini 153.473.629,47
Faepa 75.071.213,15
FIA 56.471.298,01
Fipe 29.246.423,74
Fundherp 27.198.164,49
Fipecafi 26.855.669,00
FFM 22.231.773,72
Funcraf 21.391.951,90
FCAV 18.978.476,42
Fundace 5.334.508,90
Fundecto 4.449.695,82
FUSP 3.378.785,03
Fipai 2.991.818,48
Fipfarma 2.485.191,15
Fundespa 1.930.705,46
FAFQ 1.699.402,30
Fealq 1.452.579,27
Fupam 1.086.003,00
Fafe 738.411,42
Funorp 630.255,71
Funbeo 315.167,02
Fumvet 243.374,12
Fierp 139.932,53
Arcadas 18.050,00
FAC 2.078,03
TOTAL GERAL 457.814.558,14

Fonte: relatórios Sicap fornecidos ao GT 
Fundações

Tabela 2- Fundações do setor de saúde e receitas SUS em 2001 (R$)
Entidade Receita total Receita SUS
Zerbini 153.473.629,47 57.912.256,49
Faepa 75.071.213,15 67.244.994,59
Fundherp 27.198.164,49 17.437.676,65
FFM 22.231.773,72 0,00
Funcraf 21.391.951,90 20.787.567,45
TOTAIS 299.366.732,73 163.382.495,18

Fonte: relatórios Sicap fornecidos ao GT Fundações

Tabela 3- Fundações da FEA: receitas em 2001 (R$)
Entidade Receita total Receita c/ cursos Receita c/ pesquisas
FIA 56.471.298,01 32.289.626,25 19.078.566,49
Fipe 29.246.423,74 4.258.689,06 24.260.661,56
Fipecafi 26.855.669,00 9.649.493,08 17.182.365,92
TOTAIS 112.573.390,75 46.197.808,39 60.521.593,97

Fonte: relatórios Sicap fornecidos ao GT Fundações
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No lucrativo mundo dos 

negócios privados na USP, vem 

ocorrendo o crescimento das receitas 

obtidas por fundações

que comprovados os “benefícios 
acadêmicos” e sempre que a univer-
sidade receba “justa compensação 
pela exploração de seus recursos 
humanos e materiais, tangíveis es-
tes ou não” (Preâmbulo, letra “f”). 
Coerentemente, tolera a flexibiliza-
ção do RDIDP, desde que haja “ri-
gor” na sua concessão (3.3.). 

Em contraste com tais reco-
mendações, no lucrativo mundo 
dos negócios privados na USP 
vem ocorrendo o fortaleci-
mento econômico-financeiro 
das fundações “de apoio”, 
inclusive das menores, como 
indicam os dados referen-
tes a 2001, enviados ao GT 
por 25 dessas entidades, as 
quais movimentaram nesse 
ano, computando-se a soma 
das receitas, a quantia de R$ 
457.814.558,14 (Tabela 1). 

Dentro de tal montante, o to-
tal das receitas obtidas por cinco 
fundações “de apoio” do setor 
de saúde, que incluem nos seus 
orçamentos verbas do Sistema 
Único de Saúde (SUS), foi de 
R$ 299.366.732,73. O total das 
receitas obtidas pelas outras 20 

fundações “de apoio” foi de R$ 
158.447.825,41. Deve-se conside-
rar, no entanto, que as entidades 
do setor de saúde não arrecadam 
exclusivamente verbas do SUS, 
e que a Fundação Faculdade de 
Medicina (FFM) simplesmente ex-
cluiu da sua contabilidade a verba 
SUS (Tabela 2).

Assim, se se quiser conhecer a 
parte das receitas do sistema que 
não tem origem no SUS, deve-se 
subtrair, da arrecadação global 
em 2001 daquelas 25 fundações 
“de apoio”, somente as receitas 
SUS. Como estas totalizaram R$ 
163.382.495,18 (sabendo-se que os 

ingressos da FFM nessa rubrica não 
foram informados e portanto não 
estão computados nesse montante), 
pode-se concluir que a entrada de 
recursos “não SUS” no sistema fun-
dacional privado atuante na USP 
foi da ordem de R$ 294.432.062,96.

São números expressivos, que 
revelam a pujança dos negócios 
privados praticados nos campi da 

USP e nos seus hospitais. As três 
fundações “de apoio” que atuam 

na Faculdade de Economia e 
Administração (FEA), por 
exemplo, obtiveram uma 
receita conjunta de R$ 112 

milhões, em números redon-
dos (Tabela 3). A Fundação 

Vanzolini, ligada à Escola 
Politécnica, manteve trajetória 
ascendente, atingindo receita 

de quase R$ 19 milhões: um 
prodigioso salto de 51% em relação 
aos R$ 12,5 milhões arrecadados em 
2000. Ao mesmo tempo, já são dez 
as “pequenas” fundações situadas na 
faixa de arrecadação anual que vai 
de R$ 1 milhão a R$ 6 milhões. 

O modus operandi da maioria das 
fundações “de apoio” na consecu-
ção de seus negócios (cursos pagos, 

Membros do GT ligados a fundações ou cursos pagos 

Nome do professor Condição oficial no GT Vínculo
Guilherme Ary Plonski Representante da FCAV Também com a FIA
Irineu Tadeu Velasco Representante da FFM
Juarez Baldini Rizzieri Representante da Fipe

Beatriz Gelas Lage 
Representante da Escola de Comunicações 
e Artes

Atua em cursos pagos na ECA e FEA 

Celso de Hildebrand e Grisi Representante da Faculdade de Economia Atua em cursos pagos na FIA

Anna Maria Pessoa de Carvalho Representante da Faculdade de Educação
Dirigente da Fafe, atua em projetos 
remunerados

Eduardo Massad Representante da Faculdade de Medicina Ex-dirigente da FFM

Eduardo Batista Franco 
Representante da Faculdade de 
Odontologia de Bauru

Atua em cursos pagos na Funbeo
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INEXPLICÁVEL LENTIDÃO 
Barbara Ablas

Jornalista

Promotor de Cidadania permite que a USP demore quase um ano 
para prestar as informações pedidas sobre cursos pagos e fundações

O Ministério Público Estadual 
(MPE) continua aguardando, sem 
pressa, as informações solicitadas 
à USP sobre as fundações privadas 
“de apoio”. A Promotoria da Vara 
da Cidadania instaurou, em outu-
bro de 2002, um procedimento ad-
ministrativo para apurar denúncias 
de irregularidades na atuação des-
sas fundações e na cobrança de ta-
xas em cursos dentro da USP, feitas 
pelo professor Márcio Augelli, da 
Unesp. Ele utilizou as reportagens 
publicadas na Revista Adusp para 
fundamentar sua representação. 

O promotor de justiça da 
Cidadania, Luis Fernando 
Rodrigues Pinto Júnior, que atua 
no caso, está esperando a Reitoria 
providenciar uma série de docu-
mentos importantes: cópias de 
todos os convênios firmados entre 
as fundações e a USP, relação dos 
docentes que estavam contratados 
em regime de dedicação integral à 
docência e à pesquisa (RDIDP) 
em 2002, e se houve autorização 
da CERT para que ministrassem 
aulas em cursos pagos. Ainda pe-
diu, entre outras informações, que 
fosse discriminado por entidade o 
montante recolhido à universida-
de por meio de taxas e indicasse 
sua destinação. 

O promotor tem procurado 
se abster de qualquer despacho, 
ao contrário de seus colegas do 
Ministério Público Federal que 
investigam os cursos pagos em 
universidades federais. Embora 
o Art. 10 da Lei de Ação Civil 
Pública nº 7.347, de 24 de julho 
de 1985, diga que constitui crime 
a omissão ou obstrução de da-
dos requisitados pelo Ministério 
Público, o promotor entende que 
a USP não está ignorando o ór-
gão, pois ela tem respondido aos 
ofícios que lhe são encaminhados. 

Desde fevereiro de 2003 a 
Reitoria protela o envio dos docu-
mentos, solicitando ao promotor a 
prorrogação do prazo de entrega. 
Ela alega que são muitas informa-
ções e que precisa de mais tempo 
para juntá-las. Em ofício envia-
do em julho, o professor Celso 
Gomes, chefe de gabinete da 
Reitoria e responsável por reunir 
os dados, afirma que está reexami-
nando o relacionamento da USP 
com as fundações “de apoio”.

O promotor reconhece a de-
mora, mas informa que pretende 
aguardar as informações da USP. 
A Lei Orgânica do MPE, artigo 
104, parágrafo I, alínea “a” e in-
ciso III,  prescreve que o órgão 

tem o direito de exigir informa-
ções e documentos para instruir 
melhor seus procedimentos ad-
ministrativos.

A Adusp também espera essas 
informações, pois em dezembro 
de 2002, ao mesmo tempo em 
que — a pedido do promotor de 
justiça Silvio Antonio Marques, 
responsável na época pela apura-
ção das denúncias do  professor 
Augelli — instruiu o MPE neste 
procedimento, encaminhou repre-
sentação própria e pediu instaura-
ção de inquérito civil público para 
investigar a situação das funda-
ções privadas “de apoio” e cursos 
pagos dentro da USP. 

O professor Augelli também 
apresentou queixa à Polícia, em 
que acusa a Reitoria da USP de 
“prevaricação”, “conivência crimi-
nosa” e “formação de quadrilha”. 
Antes disso, entre agosto e setem-
bro de 2002, o professor solicitou 
à Promotoria de Cidadania do 
MPE a investigação de cursos 
pagos de pós-graduação lato sensu 
na Unesp de Guaratinguetá. Em 
razão disso, o MPE abriu oito in-
quéritos policiais, em municípios 
em que existem campi da Unesp. 
“Na minha opinião, nada se fez 
no caso da Unesp”, diz Augelli.
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A resistência 

das fundações à ampla divulgação de 

seus dados concentra-se principalmente 

na FEA e na Politécnica

consultoria, assessoria, projetos) 
continua a ferir a legalidade vigente, 
inclusive as normas internas da USP 
no tocante a transferências financei-
ras, ressarcimento de unidades pelo 
uso de prédios e tempo empregado 
por docentes em RDIDP em ativi-
dades remuneradas. O que talvez 
explique a atitude dos gestores de 
algumas dessas entidades de manter 
em sigilo quase absoluto suas opera-
ções — atitude reiterada por ocasião 
dos trabalhos do GT Fundações.

Oito delas responderam um cate-
górico “não” ao pedido do professor 
Celso Gomes, chefe de gabinete da 
Reitoria, de “autorização expressa 
para fornecimento dos dados a se-
rem enviados, também no formato 
dos relatórios disponibilizados 
pelo sistema de cadas-
tro de prestação de 
contas (Sicap), inclu-
sive no site criado para 
transmitir o andamento 
e as conclusões do referido 
Grupo de Trabalho” (ofício 
GR/Circ/131). 

São elas: Fundação 
Instituto de Administração 
(FIA), Fundação Instituto de 
Pesquisas Contábeis, Atuariais e 
Financeiras (Fipecafi), Fundação 
para o Desenvolvimento da 
Tecnologia (FDTE), Fundação 
Vanzolini (FCAV), Fundação de 
Pesquisa Ambiental (Fupam), 
Fundação de Estudos e Pesquisas 
Aquáticas (Fundespa), Fundação 
para o Incremento da Pesquisa e 
do Aperfeiçoamento Industrial 
(Fipai), Fundação de Pesquisas 
Científicas de Ribeirão Preto 
(Funpec). A Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe), por 

sua vez, autoriza “a divulgação de 
alguns dados”.

O formulário Sicap é uma plani-
lha eletrônica, desenvolvida com a 
finalidade de padronizar a presta-
ção de contas de entidades do “ter-
ceiro setor” (ver Informativo Adusp 
128, em www.adusp.org.br). Ele 
não permite identificar os repasses 
feitos à USP, e ainda possibilita des-
pistes contábeis. Exemplificando: 
no relatório que enviou ao GT, a Fi-
pecafi optou por lançar todas as su-
as despesas diretas e indiretas com 
recursos humanos em 2001 (R$ 21 
milhões), inclusive com seu quadro 
de pessoal fixo, na rubrica “serviços 
contratados”, e dentro desta, no 
item “outras despesas com serviços 

contratados”. A Fipecafi impede, 
dessa forma, a discriminação do 
valor dispendido no pagamento 
de pessoas jurídicas, que costuma 
identificar a remuneração de do-
centes nas fundações “de apoio”. 

Duas das instituições privadas que 
atuam na Escola Politécnica sequer 
enviaram ao GT o formulário Sicap: 
a FDTE, que se especializou em 
ocultar seus números (Revista Adusp 
24, p. 121), e a Fundação Centro 
Tecnológico de Hidráulica (FCTH). 
Também não enviaram seus dados 

a Fundação Otorrinolaringologia 
e a Fun da ção Instituto da Cri an ça, 

ambas ligadas à Faculdade de 
Medicina, a Funpec e a 
Fundação para Ensino e 

Pesquisa em Ciências 
Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto 
(Fundefarp).

Ao mesmo tempo 
em que as fundações 

“de apoio” e os docentes a elas 
vinculados continuam, portanto, a in-
correr nas práticas de que dependem 
para obter êxito, os órgãos da univer-
sidade denotam descontrole e apatia 
tanto quanto à fiscalização do regime 
de trabalho de docentes envolvidos 
em atividades remuneradas, como 
quanto à apuração das verbas devidas 
à USP em decorrência do disposto na 
Resolução 4543/98 da Reitoria.

Neste aspecto, a firme decisão 
da Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
de não conceder autorizações de 
funcionamento para novos cursos 

FEA abriga três fundações “de apoio”
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A FIA arrecadou 

em 2001 R$ 32 milhões com 

cursos pagos (57% da sua receita total de R$ 56 

milhões), o que dá a medida dos interesses 

contrariados com a proibição

pagos constitui exceção, tanto 
que provocou desconforto 
entre os setores que se be-
neficiam de tais negócios. 
Somente em 2001 a FIA ar-
recadou R$ 32 milhões com 
cursos pagos (Tabela 3), o 
que representa 57% da sua 
receita total de R$ 56 mi-
lhões, e dá a medida dos interesses 
contrariados com a proibição, rei-
terada em fins de 2002.

A FIA é a maior das fundações 
“de apoio” que não gerenciam 
verbas do SUS. Exerce 
forte controle sobre 
o Departamento de 
Administração da 
FEA, cujo chefe ante-
rior, professor Cláudio 
Felisoni de Angelo, é 
o atual presidente da FIA 
(cargo que agora acumula com 
a presidência da recém-criada 
associação das fundações “cola-
boradoras da USP”). O professor 

Isak Kruglianskas coordenava si-
multaneamente os cursos lato sensu 

da FIA, pagos, e os de 
pós-graduação stricto sensu do 

Departamento (leia qua-
dro nas p. 72 e 73). 

Nesta edição da 
Revista Adusp são re-
portados outros casos 
exemplares de privatiza-
ção do ensino público, 

negligência com o dinhei-
ro público, e relações promís-

cuas entre interesses públicos e 
privados (conflito de interesses). 

O primeiro deles é o da Fun dação 
para Pesquisa e Desen volvimento 

FEA abriga três fundações “de apoio”

Jornal lançado 
pela Funasp em outubro de 2003



72

Novembro 2003 Revista Adusp

73

Novembro 2003Revista Adusp

da Administração, Contabilidade 
e Economia (Fundace), a qual, se-
diada na Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade de 
Ribeirão Preto, oferece somente três 
vagas na pós-graduação gratuita em 
Administração, mas 180 nos cursos 
pagos equivalentes. Sem informar 
valores e sem exibir comprovação, 

seu presidente alega a existência 
de um “acordo com a Reitoria”, 
em 1999, para sanar o repasse de-
vido e não realizado no ano ante-
rior (ver p. 74). 

Outro caso mereceu nossa 
atenção: o da Fundação Bauruense 
de Estudos Odontológicos 
(Funbeo), sediada na Faculdade 

de Odontologia de Bauru. No 
período 1998-2001, a Funbeo não 
recolheu à Reitoria um único cen-
tavo, como se pode constatar pela 
leitura dos dados fornecidos pela 
Coordenadoria de Administração 
Geral da USP (Codage, Tabela 4). 
Outras irregularidades da Funbeo 
foram objeto de uma acurada in-

FOLHETO DA FEA MISTURA PÓS-GRADUAÇÃO GRATUITA COM CURSOS PAGOS

Laura Giannecchini
Jornalista

O Programa de Pós-Graduação 
em Administração da FEA-USP 
oferece diversos cursos stricto sen-
su (mestrado e doutorado).

O folheto esclarece que são 
abertas, anualmente, até 60 vagas 
para o mestrado, “um curso de na-
tureza acadêmica, que não envolve 
o pagamento de taxas e apresenta a 
possibilidade de obtenção de bolsas 
de estudo”, e 27 vagas para o dou-
torado, “que não envolve o paga-
mento de taxas ou mensalidades e 
possibilita a obtenção de bolsas de 
estudo por meio das agências que 
financiam a pós-graduação, como a 
Capes, o CNPq e a Fapesp”. 

O curioso no documento: a 
FEA informa que, além dos cursos 
stricto sensu, oferece um “Programa 
de Educação Continuada em Ad-
ministração para Executivos”. Este 
programa, de cursos de pós-gradu-
ação lato sensu, é oferecido através 
de um convênio com a FIA. Eles 
são pagos, mas não o leitor não é 
informado desse “detalhe”.

O professor Isak Kruglianskas, 
citado no informativo como coorde-

nador tanto dos cursos de pós-gra-
duação em Administração da FEA 
como do Programa de Educação 
Continuada em Administração para 
Executivos, diz que o folheto infor-
ma o que existe na faculdade. “Se 
a pessoa quiser mais informações, 
faz como você: liga para saber. Ou 
então, entra no site”.

O professor Kruglianskas afir-
ma que deixou de ser coordenador 
da pós-graduação lato sensu. “Há 
três ou quatro meses, esse cargo 
foi ocupado pelo professor Joel 
Dutra”. A reportagem, no entanto, 
não teve nem tempo de perguntar 
se o professor não considerava 
existir conflito de interesses na 
coordenação simultânea dos pro-
gramas stricto sensu e lato sensu. 

Antes que a repórter pudesse 
indagar a respeito, ele protestou: 
“Você está quase me fazendo um 
interrogatório com não sei qual 
objetivo. A Revista Adusp costuma 
distorcer informações. Vocês inter-
pretam as coisas que falamos de 
forma diferente da que passamos. 
Não quero falar coisas e depois, na 

hora de ver a matéria publi-
cada, ter surpresas. Prefiro 
não me pronunciar em rela-
ção a essas questões”. 

Um curso de MBA de 
Finanças Empresariais cus-
ta R$ 25,5 mil à vista e R$ 
28 mil a prazo. Oferece de 
30 a 35 vagas, enquanto a 
FEA oferece 12 vagas pa-
ra o mestrado stricto sen-
su na área de Finanças e 
seis para o doutorado.

O professor José 
Roberto Securato — 
que até 14 de setem-
bro aparecia no site 
da FIA como coorde-
nador do curso, mas 
informou que seis 
meses antes deixara 
de ser o responsável 
pelo conteúdo pro-
gramático — sus-
tenta  que não se 
pode comparar o número de vagas 
oferecidas por esses cursos.

“O MBA tem caráter profis-
sional. As pessoas que fazem o 
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vestigação da Procuradoria Geral 
da República (ver p. 83).

Na Fundação de Apoio à 
Faculdade de Educação (Fafe), uma 
auditoria revelou falhas administra-
tivas e contábeis inimagináveis numa 
instituição definida como “gerencia-
dora de recursos de terceiros”, com 
a agravante de que os terceiros são, 

quase sempre, o Governo Estadual e 
prefeituras. Não há, ademais, clareza 
nas contas relativas aos repasses de-
vidos à Faculdade de Educação e à 
USP (ver p. 90).

A privatização do serviço público 
e a oferta indiscriminada de cursos 
pagos a pretexto do atendimento 
a supostas “demandas sociais” 

alastrou-se pelos campi da USP, 
alcançando até mesmo instituições 
que não pertencem à universidade, 
embora associadas a ela, como o 
Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares (Ipen). Também lá verifi-
ca-se a presença de entes privados. 
A investigação levou a resultados 
admiráveis (ver p. 97).

FOLHETO DA FEA MISTURA PÓS-GRADUAÇÃO GRATUITA COM CURSOS PAGOS

Laura Giannecchini
Jornalista

MBA de Finanças

Empresariais custa R$ 25,5 mil e 

oferece até 35 vagas, contra 12 no 

mestrado stricto sensu

curso são profissionais que atuam 
no mercado e procuram o desen-
volvimento profissional”. Segundo 

o professor, grande parte dos es-
tudantes de MBA tem seus cur-
sos pagos (em 50% a 70%) pela 
empresa em que trabalham. Já o 
mestrado e o doutorado seriam 
voltados para a vida acadêmica: “A 

profundidade é maior e exige tem-
po integral. Então, para garantir a 
qualidade do curso, não é possível 
oferecer tantas vagas”.

O professor Securato é um dos 
responsáveis pelo Laboratório de 
Finanças da FIA (Labfin), rela-
cionado no item IX do folheto da 
FEA (“Laboratórios e centros de 
pesquisa”), ao lado de outros 12 

programas da fundação “de apoio”. 
O Labfin, cujo setor de pes-

quisas funciona na FEA, levanta 
informações do mercado financei-
ro e de diversas empresas. Esses 
dados, de acordo com Securato, 

ficam disponíveis nos compu-
tadores da USP, para serem 
usados por alunos de mes-
trado e doutorado da FEA 
e de outras unidades. Ele 
disse que não faz “a menor 

idéia” de por quê o folheto 
cita o Labfin, uma vez que 
o laboratório não tem qual-
quer relação com a pós-gra-

duação. 
No início de 2003, apareciam 

na página eletrônica do Labfin os 
nomes de Denis Securato e José 
Roberto Securato Júnior. O profes-
sor confirmou que ambos, respecti-
vamente seu sobrinho e seu filho, 
integram o Labfin, mas esclareceu 
que trabalham diretamente para a 
FIA. Eles coordenam alguns cursos 
do Labfin, mas não têm relação 
com a USP, nem com o setor de 
pesquisa do Labfin.
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LUCRATIVIDADE "SEM FINS 
LUCRATIVOS": EM 5 ANOS, 
CURSOS PAGOS TRIPLICAM 
A RECEITA DA FUNDACE

Tatiana Lotierzo
Jornalista

Instalada na Faculdade de 
Economia e Administração 

de Ribeirão Preto, a  
fundação arrecadou R$ 6,6 
milhões em 2002 — o triplo 
da receita obtida em 1998 
— mas repassou à USP 

menos de 10% disso. Seu 
presidente informa que os 

docentes engajados em seus 
projetos, entre os quais 22 

RDIDP, recebem em média 
“remuneração adicional de 

R$ 50 mil por ano”

Fotos: Júlio Sian
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Na FEA-RP, o centro acadêmico, que 

recebe subvenção anual da Fundace, aconselhou 

os alunos a não se manifestarem sobre a fundação 

— e uma aluna cancelou a entrevista que daria

N
o campus de Ribeirão 
Preto, o escritório da 
Fundação para Pesqui-
sa e Desenvolvimento 
da Administração, 
Contabilidade e Eco-

nomia (Fundace) ocupa duas salas e 
um balcão de informações na Facul-
dade de Economia, Administração 
e Contabilidade de Ribeirão Preto 
(FEA-RP). As instalações modestas 
escondem o alcance da fundação, 
cujas receitas vêm aumentando ex-
ponencialmente, e triplicaram nos 
últimos quatro anos, saltando de 
R$ 2,291 milhões em 1998 para R$ 
6,662 milhões em 2002. 

Dada a baixa in-
flação no período, 
trata-se de um resul-
tado financeiro im-
pressionante para uma 
entidade “sem fins 
lucrativos”. Obtido, 
diga-se, com a oferta 
de cursos pagos. 
Dos R$ 5,334 
milhões arrecada-
dos pela fundação 
em 2001, R$ 4,323 
milhões (81% da recei- t a 
total) foram gerados por cursos e 
treinamentos. Verdadeiro “negócio 
da China”, pois a Fundace repassou 
à USP, nos últimos anos, menos de 
10% de tudo que arrecadou, embo-
ra utilize a marca da universidade 
e as suas dependências — não só 
as da FEA-RP, onde a fundação 
tem sede, mas também as de outras 
unidades. 

“A gente reserva salas para a 
Fundace. É um acordo verbal, 
acordo entre cavalheiros. Não há 
possibilidade de pagamento pelo 

uso de sala”. Do outro lado da 
linha, a voz é de um funcionário 
da Escola de Enfermagem de Ri-
beirão Preto (EERP), que pediu 
expressamente para não ser iden-
tificado na matéria. Há cerca de 
dois anos, a Fundace pagava pelo 
uso das salas. “Funcionou por seis 
meses, mas não havia valor es-
pecífico, o valor era acertado de 
acordo com a sala. Nessa época, 
a Fundace formalizava um pedido 
via ofício, a diretoria analisava e 
respondia, acertando um valor. 
Hoje, nós recebemos um e-mail 

solicitando a reserva da sala e 
reservamos”. 

Segundo ele, outras 
unidades são requisi-
tadas pela Fundace. 
“Quando as salas 
da FEA-RP estão 

superlotadas, eles 
reservam as de 

outros cursos”. 
Pelo uso das clas-
ses, a Fundace 
não ressarce a 

EERP. Faz doações 
de “brindes”, diz o funcionário. 
“Não dão dinheiro. São chaveiros, 
agendas, canetas, quando tem um 
evento como a Sipat aqui na facul-
dade”. A diretora da unidade foi 
procurada pela reportagem, mas 
estava no exterior. A vice-diretora 
também se encontrava em viagem.

Dois dias depois, o mesmo 
funcionário procurou a Revista 
Adusp para retificar as informa-
ções iniciais. Disse, então, que a 
EERP cobra sim da Fundace uma 
taxa de ressarcimento pelo uso de 
salas, “referente a energia elétrica, 

Balcão da Fundace nas dependências da FEA-RP
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limpeza”. Mas foi impreciso quan-
to ao valor dessa taxa: “Não sei ao 
certo, uns R$ 100 ao dia”. 

Duas estudantes da EERP, que 
também preferem não ser identi-
ficadas, denunciam que os alunos 
dos cursos pagos da Fundace têm 
prioridade no uso dos computa-
dores na sala de informática da 
unidade. Jorge Davo, estudante 
do Instituto de Química, já presen-
ciou algo semelhante: “A gente ti-
nha, aqui no campus, um cursinho. 
Funcionou durante um ano na Filô 
(Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto-FFCL) e 
a diretoria proibiu que o cursinho 
ficasse lá, porque não tinha lugar. 
No entanto, acabou abrindo para 
que a Fundace desse suas aulas”. 

O professor Osvaldo Bassa 
Filho, diretor da FFCL, nega que 
tenha acontecido assim. Relata 
que as salas foram cedidas à Fun-
dace “durante alguns dias”, em 
2002, no começo do primeiro se-
mestre. “Nós cobramos um aluguel 
e, se a situação de uso das salas 
prosperasse, nós íamos exigir uma 
reforma da sala, com instalação de 
ar condicionado”. Ele não soube 
afirmar o valor exato do aluguel, 
“deve ter sido R$ 500 por meio 
período à tarde”. E ressalta que a 
parceria só não foi firmada porque 
a Fundace não quis. 

O diretor da FFCL garante que 
os alunos não foram prejudicados. 
Antes de ouvir a pergunta seguinte, 
antecipa a resposta: “Acho que al-
guém deve ter falado para você que 
veio dar aula e não havia salas. Isso 
nunca aconteceu”. A pergunta era 
outra, sobre o cursinho dos estudan-
tes, e então ele diz que teve de ser 

removido por causa das novas gra-
duações em Ciências da Informação 
e Documentação e Pedagogia. “Se-
riam cursos noturnos e o cursinho 
usava as salas nesse horário”. 

E os alunos da FEA-RP, que têm 
a dizer sobre a Fundace? Por telefo-
ne, uma aluna concorda em conce-
der uma entrevista no dia seguinte, 
e adianta que os estudantes “têm vá-
rias ressalvas contra a Fundace”. À 
noite, liga para cancelar o acerto: “A 
direção do centro acadêmico aconse-
lha os alunos a não se declarar, pois 
tem opiniões divididas”. Procurados, 
os membros do centro acadêmico 
recusam-se a comentar o assunto. A 
razão talvez esteja no “apoio anual” 
prestado pela Fundace “a todas as 
entidades estudantis da FEA-RP”, 
citado pelo presidente da fundação, 
professor Sérgio Takahashi.

O professor Takahashi decla-
ra, em texto enviado por correio 
eletrônico à Revista Adusp (ver 

matéria seguinte), que a Fundace 
“ressarce a FEA-RP pelo uso das 
instalações e equipamentos”. Mas 
deixa de informar qual o valor do 
ressarcimento. O professor Marcos 
Campomar, diretor da FEA-RP, e 
que se define como “defensor fer-
renho das fundações”, opina que 
a Fundace tem direito de usar o 
espaço da USP, pois “faz suas con-
tribuições muito claras à universi-
dade” e “oferece recursos para a 
faculdade, compra de equipamen-
to e compra de material”. 

 As receitas da Fundace têm 
aumentado ano a ano, como de-
monstram os relatórios da fun-
dação submetidos à Promotoria 
das Fundações de Ribeirão Preto 
(Ministério Público Estadual) e as 
recentes declarações do professor  
Takahashi. No entanto, embora 
os dados sobre as receitas sejam 
idênticos em ambas as fontes, há 
discrepância quanto ao valor dos 

Tabela 1 – Fundace: receita x repasses à USP (em R$)
ANO Receita Repasses (Promotoria) Repasses (Takahashi) 
1998 2.291.210,00 não houve não houve*
1999  2.781.864,00 64.812,00 (2,32%) 228.323 (8,21%)
2000    3.928.001,00 97.651,00 (2,48%) 361.437 (9,22%)
2001  5.334.508,90 487.065 (9,19%)
2002 6.622.188,33 637.188 (9,62%)

Fontes para 1998-2000: Fundace, Relatórios de Atividades 1999 e 2000 entregues à Promo-
toria das Fundações de RP (MPE). Fontes para 2001-2002: declarações do professor Sérgio 
Takahashi. * Informa que foi efetuado em 1999, mas não dá o valor 

Tabela 2 – Fundace: valores pagos a “terceiros”
ANO Valores pagos a terceiros Percentual da receita
1998 1.281.130,00 55,91%
1999 1.437.241,00 51,66%
2000 1.945.817,00 49,53%
2001 2.382.138,04 44,65%

Fontes: Fundace, Relatórios de Atividades 1999, 2000 e 2001, entregues à Promotoria das 
Fundações de RP (MPE)



76

Novembro 2003 Revista Adusp

77

Novembro 2003Revista Adusp

Takahashi admite que a 

Fundace não efetuou em 1998 o 

devido repasse à USP, revela ter havido 

“um acordo” e garante que a dívida foi 

paga em 1999, mas não cita o valor

repasses à USP efetuados 
entre 1998 e 2001. 

Os relatórios enca-
minhados à Promotoria 
pela própria fundação 
revelam que, em 1998, a 
Fundace não repassou à 
USP valor algum, contra-
riando frontalmente 
a Resolução 4543/98 
da Reitoria. Ques-
tionado, o professor 
Takahashi declara que 
tal repasse “foi pago total-
mente e retroativamente no ano de 
1999”. E acrescenta: “Foi um acordo 
feito pela USP com todas as suas 
fundações em 1999”. Ele não revela, 
porém, qual o valor do repasse retro-
ativo a 1998 e realizado em 1999.  

Também de acordo com os rela-
tórios da Fundace colocados à dis-
posição da Promotoria, os repasses 
à USP realizados em 1999, quando 
a receita foi de R$ 2,781 milhões, e 
em 2000, quando chegou a R$ 3,92 
milhões, foram respectivamente da 

ordem de R$ 64.812 (2,32% do to-
tal) e R$ 97.651 (2,48%). 

Os números do professor 
Takahashi são outros: em 1999, a 
Fundace teria repassado à USP um 
total de R$ 228.323 (8,21%), sendo 
R$ 39.813 para a Reitoria e R$ 
188.510 para a FEA-RP. Em 2000, 
teria repassado a quantia de R$ 
361.437 (9,22%), sendo R$ 97.651 
para a Reitoria e R$ 263.786 para 
a FEA-RP. 

Curiosamente, os dados apresen-
tados em 2001 pela Coordenadoria 

de Administração Geral da USP 
(Codage) ao Conselho Universitário 
são mais favoráveis à Fundace do 
que os apresentados pela própria 
fundação: os repasses totais à uni-
versidade teriam sido de R$ 295.219 
em 1999, e de R$ 420.274 em 2000: 
em ambos os casos, 10,6% da recei-
ta anual. (Não deixa de ser preocu-
pante que possam ocorrer tantas 
discrepâncias quanto a verbas que 
são incorporadas ao Orçamento de 
um ente público.)

Em 2001, para uma receita 
total de R$ 5,334 milhões, o re-
passe à USP, segundo o profes-
sor Takahashi, foi de R$ 487.065 
(9,19%), dos quais R$ 139.942 para 

a Reitoria, e R$ 347.123 para a 
FEA-RP. Em 2002, da receita de 

R$ 6,622 milhões, teriam sido 
destinados à universidade 

R$ 637.188 (9,62%), sen-
do R$ 170.916 para a 
Reitoria, e R$ 466.272 

para a unidade.
O diretor da FEA-RP, 

professor Campomar, ad-
mite desconhecer os valores 
da prestação de contas da 

fundação: “Isso você teria que 
conversar com o presidente da Fun-
dace. Na FEA-RP, dividimos 25% 
para cada um dos três departamen-
tos e 25% para a diretoria”. Solici-
tado a exibir documentos relativos 
ao repasse, responde: “Eu não sei 
exatamente os valores, tá? Eu sei 
que recebo, como diretor, 25% da 
contribuição que a Fundace dá para 
a FEA-RP. E quanto é esse valor da 
receita da Fundace, também varia 
de acordo com o tipo de projeto”. 

Mesmo assim, o diretor defen-
de a existência de controles e o 

Professor Campomar, diretor da FEA-RP
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aumento dos repasses. “Mas até 
um certo limite. Se não, você mata 
a galinha dos ovos de ouro”. Ele 
tem familiaridade com o tema, 
pois é coordenador de projetos e 
membro do conselho curador da 
Fundação Instituto de Adminis-
tração (FIA), uma das principais 
entidades do setor.

Na Fundace, como nas demais 
fundações privadas “de apoio”, 
uma parte substancial da receita 
(em geral, a maior parte) destina-
se à remuneração dos docentes 
envolvidos nos cursos pagos e pro-
jetos de consultoria. Nos relatórios 
encaminhados à Promotoria esse 
item está relacionado como uma 
das despesas da fundação, sob a 
rubrica “serviços de terceiros” ou 
“serviços contratados”. Embora 
venha declinando, na Fundace, 
como proporção da receita, ele 
vem crescendo em valores absolu-
tos. Em 2001, por exemplo, o valor 
anotado na rubrica “serviços con-
tratados” foi de R$ 2,382 milhões, 
o equivalente a 44,65% da receita 
total da Fundace (Tabela 2).  

Os professores da FEA-RP que 
atuam na Fundace, esclarece o 
professor Takahashi, recebem “em 
média, remuneração adicional em 
torno de R$ 50 mil por ano”. To-
mando-se este dado como crível 
e considerando-se, entre os pro-
fessores vinculados à Fundace, só 
os 22 que trabalham na FEA-RP 
em regime de dedicação integral 
(RDIDP), verifica-se que eles re-
cebem, em conjunto, recursos da 
ordem de R$ 1,1 milhão por ano. 
Cálculo idêntico com todos os 28 
professores da unidade ligados à 
fundação (o presidente informou 

O presidente da Fundace, professor 
Sérgio Takahashi, é gentil ao telefone. 
Marca uma entrevista para a semana 
seguinte. Na véspera da entrevista, a 
assessoria de comunicação da Fundace 
avisa: o compromisso está cancelado. 
O professor, no cargo desde janeiro de 
2002, estaria ocupado demais naquela 
semana (e nas próximas) mesmo para 
uma conversa por telefone. “Ele pediu 
para você encaminhar as perguntas 
por e-mail, ele responde quando pu-
der”. A seguir, publicamos nossas per-
guntas e as respostas do professor, que 
chegaram um mês e meio depois:  

Revista Adusp- Na prestação de 
contas enviada pela própria Fundace 
à Promotoria das Fundações de Ribei-
rão Preto, consta que não houve repas-
se algum à USP em 1998, infringindo a 
resolução 4543/98 da Reitoria. Por que 
não houve o repasse, apesar da receita 
de quase R$ 2,3 milhões?

Takahashi- Na realidade, este 
repasse referente a 1998 foi pago to-
talmente e retroativamente no ano de 
1999. Foi um acordo feito pela USP 
com todas as suas fundações em 1999.

Revista Adusp- Em 1999, a Funda-
ce obteve receita de R$ 2,7 milhões, 
mas repassou à USP só R$ 64.812,00 
ou 2,32%. Em 2000, a receita foi de 
R$ 3,9 milhões e o repasse à USP 
ficou em apenas R$ 97.651,00 ou 
2,48%. Em 2001, a Fundace pratica-
mente dobrou sua receita em relação 
a 1999, alcançando R$ 5,3 milhões. 
Qual foi o repasse à USP em 2001?

Takahashi- Primeiramente, posso 

adiantar que o repasse foi bem maior 
do que o colocado. Mas antes, é opor-
tuno esclarecer que existe uma norma 
da Fundace para o repasse à USP, obe-
decendo rigorosamente à resolução da 
própria USP. Nesta norma, o repasse é 
composto pelo repasse à Reitoria, e o 
repasse para a unidade, a FEA-RP. 

Sendo assim, em 1999, a receita 
foi de R$ 2,78 milhões e a Fun-
dace repassou à USP um total de 
R$ 228.323,00 (6,78%) [sic], sendo 
R$ 39.813,00 para a Reitoria e R$ 
188.510,00 para a FEA-RP. 

Em 2000, a receita total foi de R$ 
3,92 milhões, e a Fundace repassou à 
USP um total de R$ 361.437,00 (6,72%) 
[sic], sendo R$ 97.651,00 para a Reitoria, 
e R$ 263.786,00 para a FEA-RP. 

Em 2001, a receita total da Fundace 
foi de R$ 5,3 milhões, e o repasse para a 
USP foi de R$ 487.065,00 (6,51%) [sic], 
sendo R$ 139.942,00 para a Reitoria, e 
R$ 347.123 para a FEA-RP. Finalizando, 
esta norma está no regimento interno da 
Fundace e os nossos números são audi-
tados todo ano. Todas essas informações 
também são enviadas para a Reitoria, 
além de serem públicas.

Revista Adusp- Qual foi a receita 
em 2002 e qual o valor repassado à 
USP nesse ano?

Takahashi- Em 2002, a receita 
foi exatamente de R$ 6.622.188,33 e 
o valor total repassado à USP foi de 
R$ 637.188,38 (7,04%) [sic], sendo 
R$ 170.916,00 para a Reitoria, e R$ 
466.272,31 para a FEA-RP.

Revista Adusp- A Fundace ressar-

“TEMOS NOSSOS CONCORRENTES, NÃO PODEMOS NOS DESCUIDAR 
COM RELAÇÃO À VENDA E À DIVULGAÇÃO”, DIZ TAKAHASHI
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“28 professores da FEA-RP atuam 

na Fundace e 22 são RDIDP. Existem 

docentes da FEA-SP, de outras unidades da USP e 

alguns poucos de fora que também colaboram”

Funcionários da Fundace trabalham em sala da FEA-RP

ce a USP pelo uso do prédio e equipa-
mentos da FEA-RP? Nesse caso, qual 
o valor pago anualmente? Há alguma 
portaria da Diretoria ou do CTA a 
respeito do assunto?

Takahashi- Sim, a Fundace ressarce a 
FEA-RP pelo uso das instalações e equi-
pamentos. Além disso a Fundace sempre 
está investindo na FEA-RP. Equipamos 
as salas com ar condicionado, cadeiras 
estofadas, computadores para docentes, 
equipamentos (videocassetes, televisões, 
canhões de projeção). Compramos 
microcomputadores para sala de infor-
mática. Sempre estamos apoiando as 
iniciativas acadêmicas da FEA-RP.

Revista Adusp- Qual o nível médio 
de remuneração adicional dos profes-
sores da FEA-RP envolvidos 
com a Fundace, ou seja, quanto 
eles recebem anualmente, 
em média, com as ativi-
dades da fundação?

Takahashi- Em mé-
dia, a remuneração adi-
cional está em torno 
de R$ 50 mil por ano.

Revista Adusp- 

Quantos professores 
da FEA-RP atuam na Fundace e 
quantos são RDIDP?

Takahashi- 28 professores da 
FEA-RP atuam na Fundace e 22 são 
RDIDP. Existem docentes da FEA-SP, 
de outras unidades da USP e alguns 
poucos fora da USP que também co-
laboram com a Fundace.

Revista Adusp- Quantos são os 
alunos matriculados anualmente nos 

cursos pagos oferecidos pela FEARP?
Takahashi- Cerca de 600 alunos.
Revista Adusp- A FEA-RP não 

poderia ela própria realizar os ser-
viços prestados pela Fundace, sem 
cobrar por eles?

Takahashi- A gestão e operaciona-
lização de cursos para o mercado exe-
cutivo englobam atividades que exigem 

muito trabalho, qualida-
de, recursos humanos 
treinados e com dedi-
cação exclusiva, pois 
se trata de um público 
altamente exigente 
não somente com o 
docente em sala de 
aula mas para o ser-
viço como um todo, 

como atendimento de 
alunos (onde são tiradas 

dúvidas, orientações, notas, 
etc) elaboração de material, agenda-
mento de professores/aulas/palestras/
visitas/viagens, coffee-break, transporte 
/hospedagem de docentes, cobranças, 
atividades de apoio, suporte de infor-
mática. 

Para isto a instituição necessita tam-
bém de uma boa infra-estrutura física 
para suportar estas atividades. Exige-se 

“TEMOS NOSSOS CONCORRENTES, NÃO PODEMOS NOS DESCUIDAR 
COM RELAÇÃO À VENDA E À DIVULGAÇÃO”, DIZ TAKAHASHI
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também uma gestão financeira dos cur-
sos, com atividades de planejamento 
e controle de gastos. Além disso, nós 
temos os nossos concorrentes, sendo 
assim, não podemos nos descuidar com 
relação à venda, divulgação e constan-
tes investimentos — lembrando que es-
tamos falando do atendimento de cerca 
de 600 alunos, no caso da Fundace. 

Respondendo a questão, a FEA-RP 
poderia realizar estes serviços desde que 
tenha pessoas com dedicação exclusiva 
para gerir e operar estas atividades afins. 
Quanto aos cursos não serem cobrados, 
isto poderia acontecer, desde que a USP 
contratasse funcionários com dedicação 
exclusiva (exemplo: na Fundace temos 
13 funcionários com dedicação exclu-
siva) e também realizasse constantes 
investimentos em infra-estrutura, em 
divulgação, marketing. 

Volto à questão das instituições pri-
vadas concorrentes que estão realizan-
do altos investimentos em cursos para 
executivos. Agora, inverto a questão: 
por quê não cobrar um preço adequado 
por estes serviços? Cerca de 70% do or-
çamento da FEA-RP é proveniente do 
repasse da Fundace, o que proporciona 
recursos para gerir uma escola de exce-
lência com investimentos constantes nas 
pessoas, na infra-estrutura, professores 
motivados cumprindo excelentemente 
suas atividades acadêmicas, e alunos 
com excelente formação. Agora, se a 
FEA-RP fosse depender somente do 
repasse da USP, o cenário seria outro, 
muito mais difícil de se trabalhar.

Revista Adusp- Qual a relevância 
da Fundace para a USP, e vice-versa?

Takahashi- Primeiro, a FEA-RP é 
uma escola de “excelência” e é consi-
derada uma das melhores escolas na 

área no Brasil. Todos os cursos avalia-
dos pelo Provão obtiveram nota “A”. 
Inclusive, pelo sétimo ano consecutivo, 
o curso de Administração obteve a no-
ta “A”. Além disso, nos últimos quatro 
anos ficamos em primeiríssimo lugar 
entre as escolas de Administração que 
obtiveram a nota A, ou seja, o curso 
de graduação em Administração da 
FEA-RP é o melhor do país segundo 
o Provão. No caso do curso de econo-
mia, os alunos têm obtido prêmios de 
melhores monografias nos concursos 
do Conselho Regional de Economia 
de São Paulo. E a excelência do curso 
de Contabilidade também é inegável.

Uma outra questão foi a conquista 
de nossa recente emancipação. Até 
o ano de 2002, nós éramos parte da 
FEA de São Paulo. Uma comissão 
formada pelo Reitor da USP ficou en-
carregada de avaliar esta emancipação 
e o parecer foi favorável em função 
dos nossos resultados. Neste contexto 
cabe ressaltar a nossa expressiva mé-
dia de publicações em pesquisa, sem 
falar nos vários prêmios conquistados 
pelos nossos alunos e professores.

É bom lembrar que tudo isto foi 
construído pelos professores, alunos e 
funcionários desta escola com muito 
trabalho, dedicação e competência 
ao longo desses 10 anos. E se formos 
olhar para o passado, cerca de cinco a 
seis anos atrás, nós tínhamos carência 
de recursos para pesquisa, de salas de 
aulas apropriadas, de sala para pro-
fessores, de salas e equipamentos de 
informática, etc. 

O início de prestação de serviços e 
cursos para a comunidade pela Fun-
dace foi um passo importante para o 
desenvolvimento desta escola, pois com 

recursos foi possível fornecer bolsas e 
auxílio à pesquisa, e implantar uma in-
fra-estrutura física de qualidade.

Não tenho dúvidas em afirmar 
que os expressivos resultados obtidos 
pela FEA-RP são em grande parte 
devidos à Fundace. Hoje, nós temos 
alunos pesquisando e estagiando na 
Fundace, em projetos, em pesquisas, 
que proporcionam um grande início 
de carreira complementando o apren-
dizado da graduação. 

Nestes oito anos de existência 
da Fundace, foram investidos R$ 
1.225.105,00 em bolsas para alunos. So-
mente em 2002, a Fundace investiu R$ 
328.162,00 neste tipo de bolsa para alu-
nos de graduação realizarem pesquisas 
e projetos. Atualmente cerca de 12% do 
total de alunos de graduação da FEA-
RP possuem bolsas da Fundace. A Fun-
dace proporciona auxílio para docentes 
desenvolverem suas pesquisas, publica-
rem, e participarem de congressos.

Proporcionamos também auxílio 
para funcionários da FEA-RP rea-
lizarem seus cursos de graduacão e 
cursos MBA’s com bolsas, além de 
um apoio anual a todas entidades 
estudantis da FEA-RP. 

Analisar a relevância da FEA-
RP para a Fundace é muito simples. 
A razão de existência da Fundace é 
única e exclusivamente a FEA-RP. A 
competência técnica dos nossos cursos 
e projetos é proveniente da FEA-RP. 
Além disso, a fundação tem sempre 
todo o apoio da FEA-RP, a integração 
é fortíssima e os objetivos são comuns. 
Um censo realizado recentemente com 
alunos da FEA-RP mostrou que 70% 
dos alunos acham que a Fundace é im-
portante para a FEA-RP.
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“Eles botam na 

propaganda: ‘Faça MBA com a 

fundação que tem A no Provão’, 

aquele tipo de coisa”

que há outros, não 
pertencentes à 
FEA-RP) chegará 
ao montante de R$ 
1,4 milhão por ano.

A fundação alega 
haver investido em bolsas 
de estudo, ao longo de oito 
anos (desde 1995, quando foi cria-
da), R$ 1,225 milhão, dos quais R$ 
328.162 em 2002, e diz beneficiar 
com isso 12% dos alunos de gradu-
ação da FEA-RP. No entanto, esses 
números empalidecem se compara-
dos à massa anual de rendimentos 
“adicionais” dos docentes benefi-
ciários dos negócios praticados por 
intermédio da Fundace.

Negócios que se aproveitam 
da marca USP e da reputação 
da FEA-RP. Uma das evidências 
desse fato é o uso ostensivo, na 
publicidade, da nota obtida pe-
los alunos daquela unidade no 
Provão. São panfletos e adesivos 
para carros, com dizeres como os 
seguintes: “A Fundace é uma fun-

dação formada pelos professores 
da FEA-RP/USP, instituição de 
renome internacional consagrada 
pelo MEC com o conceito A por 
sete anos consecutivos”. 

Discurso repetido, quase ipsis 
literis, nas respostas que o presi-
dente da Fundace encaminhou à 
Revista Adusp, a saber: “A FEA-
RP é uma escola de excelên-
cia”, “Todos os cursos avaliados 
pelo Provão obtiveram nota A. 
Inclusive, pelo sétimo ano conse-
cutivo, o curso de Administração 
obteve a nota A”. A recorren-

te referência à nota obtida no 
Provão levou o estudante Davo, 
do IQ, a questionar o diretor da 
FEA-RP em debate recente sobre 
as fundações. “Ele respondeu: ‘A 
química é C no Provão, talvez se 
houvesse uma fundação lá pu-
desse melhorar isso’. Eles botam 
na propaganda, né? ‘Faça MBA 
com a fundação que tem A no 
Provão’, e aquele tipo de coisa”, 
lamenta o aluno.

A propaganda da Fundace, que 
recorre sistematicamente à publi-
cação de outdoors e à veiculação de 
anúncios na TV, é toda em estilo 
direto, como no folheto que alar-
deia as qualidades de seus cursos 
de extensão: “Quem quer mais 

conhecimento, mais visão de 
negócio, mais poder de 

decisão e não tem tem-
po a perder” paga, no 

mínimo, R$ 300 por 
12 horas de aulas. 

Os MBAs, se-
gundo os relatórios 

anuais da fundação, 
são “cursos de pós-

graduação”. O MBA em 
Administração tem cinco 

turmas, com 36 alunos 
cada, o que totaliza 180 alunos. 
Os valores cobrados estão entre 
os mais altos da USP: matrícula 
de R$ 780 e 23 parcelas de R$ 667 
(o curso é ministrado aos sábados 
e dura dois anos), o que totaliza 
R$ 16.121 por aluno. Esse curso, 
sozinho, gera para a Fundace uma 
receita anual de R$ 1,45 milhão. 

Enquanto isso, a secretaria de 
pós-graduação da FEA-RP infor-
ma que há duas vagas para mes-
trado em Administração e uma 

Jorge Davo, aluno da Química
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“Social é tudo que você 

faz para a sociedade”, diz 

o professor Marcos Campomar, 

diretor da FEA-RP. “Rico também 

é sociedade, multinacional é 

sociedade”

para doutorado. Portanto, são três 
vagas de pós-graduação stricto sen-
su, gratuita, contra 180 para o lato 
sensu. No total, os cursos pagos da 
Fundace têm cerca de 600 alunos 
matriculados anualmente. 

Para Mateus Mendonça, aluno 
da Faculdade de Ciências Farmacêu-
ticas de Ribeirão Preto (FCF-RP), 
“cobrar por uma especialização e 
não oferecer o curso na pós-
graduação é apropriação do 
saber”. Ele considera que, 
“se o conhecimento é apro-
priado pelos docentes dessa 
maneira, a universidade perde 
seu valor”. Carlo Linkevieius 
Pereira, estudante da Filô, 
acrescenta: “Não tenho 
dinheiro para fazer um 
MBA. Quer dizer que 
não posso fazer um curso na mi-
nha universidade?”

A explicação para tal pergunta 
poderá ser encontrada numa das 
respostas do professor Takahashi ao 
questionário enviado pela Revista 
Adusp: “A gestão e operacionali-
zação de cursos para o mercado 
executivo englobam atividades que 

exigem muito trabalho, qualida-
de, recursos humanos treinados e 
com dedicação exclusiva, elabora-
ção de material, agendamento de 
professores/aulas/palestras/visitas/
viagens” etc. “Além disso”, adiciona 
o presidente da Fundace, “nós te-
mos os nossos concorrentes, sendo 

assim, não podemos nos descuidar 
com relação à venda, divulgação e 
constantes investimentos”.

Na mesma resposta, o profes-
sor não só admite que a Fundace, 
como um empreendimento pri-
vado qualquer, tem “instituições 
privadas concorrentes que estão 

realizando altos investimentos 
em cursos para executivos”, como 
procura inverter a questão: “por 
quê não cobrar um preço adequa-
do por estes serviços?” Mas, para 
escapar ao argumento puramente 
mercantilista, ele declara que a 
Fundace contribui com “70% do 

orçamento da FEA-RP”.
Os estudantes opinam 

que a fundação afeta ne-
gativamente a qualidade 

do ensino gratuito: “Já 
ouvi alunos contarem 

que se sentiram prejudi-
cados nas disciplinas de 

graduação, porque tira-
ram conteúdo programado 

na grade e deixaram apenas 
nos MBA’s”, lembra Mateus. O 
professor Campomar, porém, en-
xerga nesses cursos um trabalho 
social: “Os MBA’s ajudam nossos 
administradores a administrarem 
melhor no processo de desenvolvi-
mento do país. Social é tudo o que 
você faz para a sociedade. Rico 
também é sociedade, executivo 
também é sociedade, multinacio-
nal também é sociedade”. 

Mendonça, aluno da FCF-RP Linkevieius, aluno da FFCL
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ILEGALIDADES PERDOADAS, 
FUNBEO INVESTE EM 

NOVOS (E RENDOSOS) 
CURSOS PAGOS

Almir Teixeira
Jornalista

Depois que a Justiça Federal liberou os cursos pagos 
da Fundação Bauruense de Estudos Odontológicos, 
revendo liminar anterior que os proibia, a entidade 
planeja “superar o desempenho do passado”: em 

1999,  arrecadou R$ 1,7 milhão com mensalidades. 
Os novos cursos chegam a cobrar R$ 25 mil, em 18 
suaves prestações de R$ 1,4 mil. Enquanto isso, a 

Reitoria deixa de informar o destino da sindicância 
sobre os docentes em RDIDP que se envolveram nos 
cursos pagos em Bauru sem autorização da CERT 
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I
nstalada na Faculdade 
de Odontologia de Bau-
ru (FOB), a Fundação 
Bauruense de Estudos 
Odontológicos (Funbeo) 
utiliza duas salas peque-

nas, conjugadas, logo à esquerda 
de quem chega pela entrada prin-
cipal do campus. Dentro, uma 
secretária, fax, computador, tele-
fones e material de escritório, tudo 
voltado para a principal atividade 
da Funbeo: promover cursos de 
especialização, pagos, utilizando a 
estrutura da Universidade. 

Criada pelos idos de 1984, a 
Funbeo teve de enfrentar um du-
ro revés em 3 de abril de 2000, 
quando o juiz federal Heraldo 
Garcia Vitta, de Bauru, tomou de-
cisão liminar numa ação proposta 
pelo Ministério Público Federal 
(Procuradoria Geral da República), 
e proibiu a realização de sete cursos 
de especialização pagos ofertados 
pela fundação e pela FOB. 

Entre as denúncias apresenta-
das pelo procurador federal Pedro 
Antonio de Oliveira Machado, 
constava o fato de que professores 
em regime de dedicação integral 
(RDIDP) estavam ministrando 
cursos pagos na Funbeo sem a 
devida autorização da Comissão 
Especial de Regimes de Trabalho 
(CERT), e que haviam constituído 
empresas para receber as respecti-
vas remunerações, pagando menos 
impostos. Pesaram na liminar, no 
entanto, as ilegalidades que torna-
vam nulo o convênio firmado entre 
a FOB e a fundação. 

O caso passou pelo Ministério 
Público Federal e pelo Ministério 
Público Estadual, até que o mes-

mo juiz que havia concedido a 
liminar decidiu a ação em favor da 
Funbeo, em 12 de abril de 2002. O 
juiz argumentou, em sua decisão 
final, que não houve notícia de 
lesão a pacientes (da FOB) e con-
sumidores, ressaltando ainda que 
“a apuração de eventuais prejuízos 
de ordem econômica transcende a 
esfera de atuação deste juízo, pois 
interessa diretamente à USP, enti-
dade pública estadual”. 

Retomados os cursos, a fun-
dação faz planos para recuperar 
os tempos áureos. “A idéia é que 
a Funbeo consiga até superar 
seu desempenho do passado em 
termos de captação de recursos e 
prestação de serviços à comuni-
dade”, afirma a professora Maria 
Fidela de Lima Navarro, diretora 
da FOB. Que ninguém se espante 
com o fato de a diretora falar em 
nome da Funbeo: ela está em con-
tundente situação de conflito de 
interesse, visto que ministra aulas 
em dois cursos, ambos iniciados 
em março de 2003, “Atualização 
em Procedimentos Estéticos 
(Dentística)” e “Especialização em 

Dentística”, que cobram de cada 
aluno, respectivamente, entre taxas 
de matrícula e mensalidades, os to-
tais de R$ 7.300 e R$ 25.250 (veja 
www.funbeo.com.br/cursos.html).

A Funbeo já experimenta uma 
pequena recuperação financeira, 
embora ainda se mantenha longe 
da receita obtida em 1999, de R$ 
1.706.366,10. Naquele ano, repas-
sou à FOB R$ 170.636,61 ou 10% 
do total arrecadado. A interrupção 
dos cursos derrubou a receita para 
R$ 122.516,90 em 2000. Em 2001, 
nenhum curso foi realizado. Em 
2002, a entidade repassou à USP 
R$ 17.760, o que indica receita de 
R$ 177 mil. Em 2003, até agosto, 
houve repasse de R$ 37.880, suge-
rindo receita (até então) de R$ 252 
mil, considerando-se que o percen-
tual de repasse à USP foi alterado 
para 15% da arrecadação, pelas 
novas normas em vigor.

Há um novo modelo de con-
vênio entre FOB e Funbeo, agora 
instituído para cada curso reali-
zado. Ele define que nada menos 
de 55% do dinheiro arrecadado 
destinam-se à remuneração dos do-

Fotos: Juliana Lobato

Campus de Bauru, onde atua a Funbeo
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Agora, cada curso da Funbeo 

tem um convênio específico. Os 

docentes retêm 55% da receita: 

em dois dos cursos atuais, 

isso rende R$ 16 mil para cada 

docente. A USP recebe 15%

centes que atuam nos cursos pagos 
(esta remuneração nada tem a ver 
com os salários pagos pela USP: é 
adicional a eles, “por fora”). Outros 
30% são empregados no “pagamen-
to de salários de funcionários, do-
centes convidados, materiais para 
os cursos, tributos e diversos”. Para 
a FOB, pelo uso de espaço e outros 
recursos, restam 10%, e 5% para o 
Fundo de Pesquisa da USP. 

Tem uma vantagem, pelo me-
nos, o novo modelo de convênio: 
permite calcular quanto ganham os 
docentes que dão aulas nos cursos 
pagos. Assim é que, no caso do 
curso de “Especialização 
em Dentística” menciona-
do alguns parágrafos acima, 
levando-se em conta que são 12 
vagas, que cada aluno pagará 
R$ 25.200 (12 x R$ 25.200 = 
R$ 302.400), e que aos do-
centes cabem 55% do arreca-
dado (R$ 302.400 x 0,55 = R$ 
166.320), é possível concluir, 
supondo-se uma divisão em 
partes iguais, que a professora 
Fidela e seus nove colegas te-
rão recebido cada um, ao final 
do curso, nada menos do que R$ 
16.632 (R$ 166.320 : 10 docentes = 
R$ 16.632). 

Pode-se adotar igual méto-
do quanto ao curso “Atualização 
em Procedimentos Estéticos 
(Dentística)”: R$ 7.300 por aluno x 
24 vagas = R$ 175.200 (valor total a 
ser arrecadado). Aplicando-se o fa-
tor 0,55 para conhecer-se a remune-
ração total dos seis docentes da FOB 
envolvidos, tem-se que o numerário 
a ser repartido por eles, consideran-
do-se a receita total do curso, será 
de R$ 96.360 (R$ 175.200 x 0,55 = 

R$ 96.360). Portanto, a diretora da 
unidade e seus cinco colegas recebe-
rão, cada um, R$ 16.060 (R$ 96.360 : 
6 = R$ 16.060), quase a mesma cifra 
auferida no outro curso. Valores, 
não custa repisar, que se somam aos 
salários que esses docentes recebem 
na FOB.  

“Está tudo em ordem com a 
Funbeo”, afirma, alheio a tais por-
menores, o promotor de fundações 
de Bauru, do Ministério Público 
Estadual, José Carlos Carneiro de 
Oliveira. “Havia aquela ação civil 
pública, mas 

já foi julgada improcedente. 
Também houve processo no MPE, 
que indicou necessidade de refor-
mulação do estatuto da fundação, 
o que já foi feito. Quanto à questão 
dos RDIDPs, isto cabe à alçada da 
USP e foge à nossa fiscalização”. 

Outro é, porém, o entendimen-
to do procurador federal Pedro 
Machado, que encaminhou apela-
ção ao Tribunal Regional Federal 
da 3a Região, para que seja revista 
a liberação dos cursos da Funbeo, 
uma vez que, pensa ele, os vícios 

encontrados no convênio determi-
nam a nulidade de todos os atos ju-
rídicos da fundação — além de ser 
incorreto desconsiderar as outras 
irregularidades unicamente com 
base na autonomia universitária, 
como fez o juiz. Mas estamos adian-
tando os acontecimentos. Antes do 
processo, veio a denúncia.

O Ministério Público Federal 
tomou conhecimento de irregula-
ridades na Funbeo em 1999, por 
meio de uma denúncia feita pelo 
então secretário da fundação, pro-
fessor Aguinaldo Campos Jr. O que 

teria levado o professor a alertar 
os procuradores federais foi a 
perseguição sofrida pela pro-
fessora Liane Cassol Argenta 

Aragonês, sua ex-orientanda 
— perseguição que culminou 

na não renovação do contrato 
da docente, ao término de seu 

segundo ano como MS3.
Segundo depoimentos do 

professor Campos Jr. e da pró-
pria professora Liane, o fato 
de ela passar a se preocupar 
com as irregularidades dos 
cursos de especialização pagos, 

após ter-se tornado a coorde-
nadora do curso de especialização 
em Periodontia da FOB, tornou-a 
alvo de retaliações. Passou, então, 
a sofrer boicotes quanto ao forneci-
mento de materiais, teve acesso ne-
gado a verbas da Coordenadoria de 
Aperfeiçoamento do Ensino Superior 
(Capes) que lhe eram devidas, e teve 
paralisados alguns processos de im-
portação de equipamentos que eram 
do seu interesse. 

Por tudo isso, a professora 
deixou de lecionar no curso de 
Periodontia. A congregação da 
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A professora Liane Cassol 

Aragonês viu irregularidades nos 

cursos pagos. Foi perseguida 

e seu contrato deixou de ser 

renovado, ao término do 

segundo ano na FOB

FOB decidiu pela não renovação 
do contrato da professora. Todavia, 
Liane recorreu à Justiça e obteve 
liminar suspendendo qualquer deci-
são quanto à renovação do seu con-
trato, até a instauração e conclusão 
de um processo administrativo.

O caso foi o estopim da revolta 
do professor Campos Jr. contra 
a FOB e a Funbeo. O professor, 
entretanto, teria contra si — além 
dos inimigos que colecionou nessa 
disputa — denúncias de desvios 
de verbas, referentes à época em 
que fora diretor do Núcleo de 
Apoio à Pesquisa e Implantes 
Odontológicos (Napio). As 
irregularidades levaram 
à extinção do Napio e o 
professor Campos Jr. teve 
sua demissão publicada no 
Diário Oficial a 6 de janeiro 
de 2001. 

De qualquer modo, 
com base nas denúncias de 
Campos Jr., o procurador 
federal Pedro Machado deu 
início a uma investigação 
sobre a Funbeo e a FOB, 
colhendo depoimentos e le-
vantando dados que levaram 
à preparação da ação civil pública 
e à obtenção da liminar paralisan-
do os cursos da FOB e da Funbeo 
em abril de 2000.

Na ocasião, eram oferecidos na 
FOB sete cursos de especialização: 
três da própria instituição, os de-
mais sob a chancela da Funbeo. O 
primeiro mistério aparece quando 
descobrimos que os três cursos 
oficiais da FOB — Ortodontia e 
Ortopedia Facial, Prótese Dentária, 
Especialização em Periodontia 
— eram também oferecidos pela 

Funbeo, coincidência que se esten-
dia à lista de professores que mi-
nistravam as aulas. O quarto curso 
da fundação era o de Cirurgia e 
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial. 

Apesar de o inquérito da 
Procuradoria apontar irregularida-
des nos cursos oferecidos (como o 
fato de duas turmas assistirem aulas 
conjuntamente), a liminar que os 
suspendeu foi concedida com base, 
principalmente, nas evidências de 
que o convênio existente entre a 
FOB e a Funbeo era nulo, porque 
assinado em 1984, quando a funda-

ção ainda não existia legalmente, e 
porque feria as normas da USP re-
lativas à assinatura de convênios.

O atual diretor da Funbeo, pro-
fessor Norberti Bernardineli, afirma 
que jamais houve má fé por parte 
da fundação, no que tange à cons-
tituição da entidade. Mas o promo-
tor estadual Luiz Pegoraro, que em 
1990 exercia a função de curador de 
fundações de Bauru, aponta graves 
falhas no processo de legalização da 
Funbeo: “Verifiquei que seus insti-
tuidores não haviam providenciado 

a lavratura da escritura pública 
de sua criação, como determina o 
artigo 24 do Código Civil e, inex-
plicavelmente, o Cartório do 1o 
Registro de Títulos e Documentos 
registrou seus estatutos em 23 de 
janeiro de 1984, sem a aprovação 
da Curadoria de Fundações”.

Pegoraro, hoje aposentado, rela-
ta que recomendou à fundação que 
tomasse medidas para a legalização. 
A Funbeo foi então dissolvida, em 
22 de abril de 1991, e recriada, com 
novos estatutos, no dia 15 de maio 
de 1991. Assim, tornava-se irreme-

diavelmente nulo o convê-
nio com a FOB, datado de 
sete anos antes.

Esses não eram, contu-
do, os únicos problemas do 
convênio. A liminar também 

considerou que foi come-
tido desrespeito ao artigo 
42 do Estatuto da USP, e 

igualmente ao Regimento da 
FOB, por não ter havido nem 

a necessária subscrição do 
Reitor ou Vice-Reitor da 

USP nem uma consulta pré-
via à Congregação da unidade. 

(Some-se a isso o fato de que o 
diretor da FOB na época, professor 
Bernardo Gonzalez Vono, único 
representante oficial da USP a as-
sinar o documento, foi também um 
dos instituidores da Funbeo, como 
se pode ler na primeira ata desta 
entidade. O professor Vono entrou, 
assim, em comprometedora situa-
ção de conflito de interesses.)

Outro argumento da liminar: 
a inexistência de uma estrutura 
adequada, pertencente à Funbeo, 
para que ela pudesse oferecer os 
cursos, o que contrariava parte 
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do artigo 154 da Resolução 
185 do Conselho Federal de 
Odontologia (CFO). 

A Funbeo recorreu da limi-
nar. Sua primeira vitória acon-
teceu em 16 de maio de 2000, 
quando a desembargadora 
federal Diva Malerb assinou 
um agravo de instrumento 
permitindo que os cursos 
ministrados pela FOB vol-
tassem a funcionar, embora 
mantendo os da Funbeo 
interrompidos. A decisão 
foi baseada na autonomia 
universitária e no fato de 
a interrupção dos cursos 
supostamente causar danos 
aos alunos envolvidos. 

A liberação dos cursos 
interrompidos da Funbeo 
foi decidida a 26 de se-
tembro de 2001, num 
acórdão assinado pelos 
desembargadores federais 
da 6ª Turma do Tribunal 
Regional Federal da 3a 
Região. Os cursos foram 
liberados para funcionar, 
mas a entidade, para constituir 
novas turmas, teria de esperar a de-
cisão do juiz de primeira instância, 
que (como visto acima) só sairia se-
te meses depois, em abril de 2002.

No recurso que encaminhou ao 
TRF da 3a Região contra a sen-
tença do juiz Vitta, o procurador 
federal Machado argumenta que 
o magistrado fez uma interpreta-

ção equivocada 
quando sustentou que “o ponto 
fulcral da insurgência do Ministério 
Público Federal refere-se à irregula-
ridade de constituição da Funbeo”. 
Todavia, Machado não deixa de 
destacar quanto é perigoso o per-
dão desta irregularidade.

“Imaginemos”, escreveu o pro-
curador federal, “que, seguindo 

o exemplo da Funbeo 
— que apesar do expresso reco-
nhecimento de sua má-fé contou 
com o respaldo da decisão judicial 
— outras entidades ‘se empolguem’ 
em agir dessa maneira... Afinal, vão 
pensar: ‘Para que se preocupar em 
seguir a lei se, apesar das irregula-
ridades, o Judiciário dará respaldo 

Ofício em que o diretor da 
FOB responde a pedido de 

informações da Consultoria 
Jurídica sobre os RDIDP´s
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Autonomia 

universitária não 

pode ser entendida 

como “soberania” e não afasta as universidades 

“do controle dos órgãos  federais competentes”, 

sustenta procurador no recurso contra 

sentença favorável à Funbeo

aos atos e conseqüências delas 
decorrentes sob o argumento de 
que ‘situações fáticas já se consoli-
daram’?”

Outro ponto de discórdia reside 
no conceito de autonomia univer-
sitária. Para o juiz, a USP “possui 
autonomia didático-científica, ad-
ministrativa e de gestão patrimo-
nial, não havendo que se acoimar 
qualquer irregularidade quanto 
aos cursos por ela ministrados ou 
quanto aos certificados por ela 
expedidos”. O procurador federal, 
porém, cita a jurisprudência para 
sustentar que “a autonomia uni-
versitária, prevista no artigo 207 da 
Constituição Federal, não pode ser 
interpretada como independência 
e, muito menos, como soberania”. 
Ele entende que a constitucionali-
zação da autonomia universitária 
“não teve o condão de alterar o seu 
conceito ou ampliar 
o seu alcance, nem 
de afastar as univer-
sidades do poder nor-
mativo e do controle 
dos órgãos federais 
competentes”.

Ao fim do pedido 
de reforma de senten-
ça, Machado argumenta 
que, embora o inquérito 
instaurado na esfera estadu-
al (Promotoria das Fundações 
de Bauru) tenha sido arquivado, 
após as alterações estatutárias na 
fundação, as irregularidades em 
discussão não são “passíveis de 
serem sanadas”. Termina o docu-
mento afirmando: “A conduta das 
rés revela profundo descaso para 
com a qualidade da educação e dos 
direitos do consumidor”.

O Ministério Público Federal 
enviou correspondência direta-
mente ao Reitor da USP denun-
ciando os docentes em RDIDP de 
Bauru que estariam em situação ir-

regular. Procurada, 
a CERT informou 
à Revista Adusp 
que a sindicância 
tem tramitado 
exclusivamente 
no Gabinete do 
Reitor e que, 

“como eram mui-
tos os RDIDPs de-

nunciados, eles foram 
divididos em três proces-

sos separados”. Em 2001, o então 
vice-presidente da CERT, profes-
sor Ney Araújo, nada quis revelar 
sobre o caso. Afirmou que sua 
única providência fora informar ao 

Sede da Funbeo funciona no prédio da Faculdade
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Ministério Público Federal 

identificou a ação de “empresas” 

criadas por docentes em RDIDP 

para canalizar as verbas obtidas nos 

cursos pagos e assim

pagar menos impostos 

Reitor, entre uma lista de docentes 
em RDIDP da FOB, quais estavam 
liberados para prestar assessoria.  

O inquérito do Ministério 
Público Federal relata, ainda, que 
muitos professores, mesmo sujei-
tos ao RDIDP, organizaram-se em 
empresas (às vezes colocadas em 
nome de familiares) para rece-
ber por “assessorias” prestadas à 
Funbeo, como contratados exter-
nos. Após aludir ao artigo 10 da 
Lei 9249/95, que prevê “isenção de 
Imposto de Renda da Pessoa Física 
sobre os lucros e dividendos distri-
buídos aos sócios de pessoas 
jurídicas tributadas com base 
no lucro real, presumido ou 
arbitrado”, ele descreve, em 
documento do inquérito (p. 
702), o roteiro trilhado pelos 
docentes que instituíram a 
Funbeo ou dela participam:

“Os professores da 
Faculdade de Odontologia 
de Bauru encontraram 
uma forma engenhosa de 
aproveitar-se da referida 
isenção fiscal, através de 
atividades extra-acadêmicas, 
da seguinte forma:

“a) Instituíram uma fundação 
(Funbeo – Fundação Bauruense 
de Estudos Odontológicos) que 
tem como um de seus objetivos 
fomentar cursos de especialização 
e pós-graduação lato sensu, através 
de pessoas físicas ou jurídicas, con-
tratadas para tanto;

“b) Constituíram, concomitan-
temente, algumas sociedades civis 
(pessoas jurídicas prestadoras de 
serviços) cujas finalidades são jus-
tamente promover/ministrar cursos 
de pós-graduação lato sensu nos 

vários ramos da odontologia;
“c) A referida fundação, desta 

forma, contrata tais prestadoras 
de serviços para ministrar os cur-
sos, remunerando-as, com capital 
que arrecada junto aos alunos 
interessados/matriculados, através 
da cobrança de mensalidades ou 
de um valor fixado em função da 
especialidade e do número de ho-
ras-aula”.

Graças ao artifício de recebe-
rem, como sócios de uma pessoa ju-
rídica, os pagamentos da fundação, 

esses docentes conquistam 

substancial redução de impostos. 
Se contratados pela Funbeo como 
pessoas físicas, teriam de pagar 
uma alíquota de IR de 27,5% dos 
rendimentos auferidos, ao passo 
que como pessoas jurídicas só estão 
sujeitos a uma carga de tributos de 
9,41% da receita.

Machado pediu à Receita 
Federal que investigasse o proce-
dimento dos docentes atuantes na 
Funbeo, no tocante à constituição 
de tais empresas, que eram em nú-
mero de oito na época. O delega-

do da Receita Federal em Bauru, 
Celso Gomes Pegoraro, informou, 
em ofício enviado em 4 de abril 
de 2000, que o órgão realizou uma 
diligência na Funbeo e que “do 
ponto de vista jurídico-tributário 
não se conseguiu detectar nenhu-
ma prática de irregularidade fiscal 
prevista na legislação vigente”. 

No ofício, o delegado faz re-
ferência ao modo como aqueles 
docentes conseguem pagar me-
nos impostos: “tal prática, que 
realmente diminui os impostos/
contribuições a serem pagos, não 

encontra proibição em nossa 
legislação, configurando-se 
como caso de elisão fiscal”. 
A investigação realizada pe-
la Receita Federal, que re-
teve documentos da Funbeo 

relativos aos anos de 1994 
a 1998, mostra que o nível 
de remuneração adicional 

dos professores envolvidos 
excedia o atual, aproximan-
do-se dos 70% da receita 
dos cursos. 

Nas palavras do auditor 
fiscal Lázaro Antonio Peres: 

“Quanto aos gastos, a despesa 
mais relevante registra-se na conta 
‘Prestação de Serviços por Pessoas 
Jurídicas’, cujos percentuais, nos 
anos-calendário examinados, si-
tuam-se em torno de 60,93% a 
69,59%, em relação aos valores 
obtidos na conta de receita ‘Cursos 
de Aperfeiçoamento’. E, pelo 
que se sabe, a conta de despesa 
‘Prestação de Serviços por Pessoas 
Jurídicas’ abriga, essencialmente, 
os pagamentos aos professores em 
função das aulas ministradas nos 
referidos cursos”. 
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AUDITORIA REVELA 
FALHAS GROSSEIRAS NOS 

CONTROLES DA FAFE, 
QUE GERENCIA VERBAS 

DO SETOR PÚBLICO
Almir Teixeira

Jornalista

Relatório da empresa de auditoria Boucinhas & 
Campos revela descontrole nas contas da Fundação 

de Apoio à Faculdade de Educação da USP, entidade 
privada que gere verbas milionárias de projetos 

educacionais do Governo do Estado, da Prefeitura 
de S. Paulo e de outros órgãos públicos. A diretora 

administrativa da fundação, professora Anna Maria 
Pessoa de Carvalho, explica a contratação dos 

serviços do seu filho: “Gosto muito do trabalho dele”



90

Novembro 2003 Revista Adusp

91

Novembro 2003Revista Adusp

O exame das contas da Fafe detectou 

“fraqueza nos controles internos” 

de projetos como o PEC For Prof, 

da SEE-SP, orçado em R$ 6,7 milhões

Q
uando criada, em 1997, 
a Fundação de Apoio à 
Faculdade de Educação 
da USP (Fafe) ocupava 
uma pequena sala da Fa-
culdade de Educação, e 

lidava com projetos que envolviam, 
no máximo, 10 ou 12 professores. 
No decorrer dos seis anos em que 
atuou como “intermediária” entre 
a USP e diversos órgãos pú-
blicos (como a Secretaria 
Estadual da Educação 
e a Prefeitura de São 
Paulo), a Fafe passou 
a gerenciar projetos 
envolvendo dezenas 
de coordenadores e 
professores — e verbas 
de milhões de reais.

 A obtenção de receitas 
crescentes permitiu, já em 
2001, a aquisição de uma sede 
para essa fundação privada, na 
avenida Afrânio Peixoto, perto da 
Cidade Universitária, com valor esti-
mado em R$ 600 mil. O ano de 2002 
foi próspero para a Fafe, como se 
pode comprovar pelo balanço fi nan-
ceiro de 31 de dezembro, que acusa 
receita de R$ 1,48 milhão, superávit 
de R$ 924 mil, e patrimônio líqüido 
de R$ 2 milhões. Recursos obtidos 
por meio da cobrança de uma taxa de 
gestão dos projetos, que varia de 8% 
a 15% dos totais orçados (Tabela 1).

A movimentação de recursos 

volumosos, de origem pública, 
terminou porém por evidenciar a 
fragilidade da estrutura adminis-
trativa da Fafe. É o que revela a 
leitura do “Relatório Especial de 
Auditoria Independente Sobre a 
Revisão Limitada do Balancete de 
Verifi cação Levantado em 30 de 
Junho de 2002”, da empresa de 
auditoria Boucinhas & Campos, 

contratada pela própria fundação. 
O relatório, ao qual a Revista 
Adusp teve acesso, lista diversas 
irregularidades apontadas pelos 
auditores.

Entre as irregularidades detec-
tadas pela Boucinhas & Campos, 
figuram a ocorrência de diferenças 
expressivas entre contas patrimo-
niais, revelando frouxidão inad-
missível nos controles contábeis; 
apropriação, pela Fafe, de valores 
não aplicados dos projetos geren-
ciados por ela; contratação de ser-

viços para a reforma da sede sem a 
devida documentação.

Uma das mais gritantes afi r-
mações do relatório: a de que “a 
ausência de balanceamento mensal 
entre as contas contábeis revela, 
além de uma relevante fraqueza 
nos controles internos da Fafe, que 
o gerenciamento dos projetos não 
vem sendo exercido com toda a 

extensão requerida”. Tal 
assertiva é ancorada nas 

diferenças encontradas 
entre contas patrimo-
niais em diversos balan-
ços.
No Projeto 46, contra-

tado pela Secretaria de 
Estado da Educação, 
foi encontrada uma di-
ferença de R$ 181.765, 
não explicada pela 

Fundação durante a auditoria. O 
total das diferenças em 30 de junho 
de 2002 chegou a R$ 192.706. A va-
riação, conclui o relatório, “revela 
que a Fafe não vem procedendo ao 
efetivo acompanhamento verificado 
nas movimentações das contas” 
(Boucinhas & Campos, p. 4 e 15). 

O Projeto 46, “Programa Especial 
para Formação de Professores de 1ª 
a 4ª Séries do Ensino Fundamental”, 
ou “PEC For Prof” como é conheci-
do, foi contratado em 23 de julho de 
2001, entre a Secretaria Estadual da 
Educação e a Fafe. Seu valor total 
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é de R$ 6.727.860, o que o torna 
o mais vultoso dos projetos geren-
ciados pela fundação. Suas coorde-
nadoras são as professoras Marieta 
Nicolau e Myriam Krasilchik.

“Isso nos deu muito trabalho”, 
admite a professora Anna Maria 
Pessoa de Carvalho, diretora 
administrativa da Fafe, ao falar à 
Revista Adusp sobre as diferenças 
encontradas. “Mas fi camos em 
cima, saímos do outro contador, que 
era terceirizado, e contratamos um 
interno. Enquanto ele não achou a 
diferença, não descansamos”. 

O assessor jurídico Arcênio 
Rodrigues da Silva, convocado 
pela diretora, explica o desnível das 
contas: “A palavra certa não é dife-
rença, mas lançamentos em contas 
inadequadas dentro do sistema 
contábil. Quando descobertos, 
foram feitos lançamentos internos 
de ajustes, acertando as contas. 
Em março deste ano, foi feita outra 
auditoria, que aprovou as contas 
também, pela Casual Auditores 
Independentes. Além disso, o 
Ministério Público Estadual 
também aprovou o balanço, como 
em todos os anos anteriores”.

“Nunca houve descontrole 
algum”, responde a diretora ao 
repórter. “É que, de repente, nós 
crescemos tanto num semestre, e 
quisemos ter uma auditoria para 
saber como lidar com isso. Estava 
crescendo o número de projetos. 
Nossos projetos, ao invés de ser 
de 10 professores, eram de cento 
e poucos”. 

Os auditores inspecionaram a 
Fundação em 8 de novembro de 
2002 e encontraram talões de che-
ques guardados em gavetas comuns 

(ao invés de cofres) e cheques em 
branco assinados, como admite a 
própria diretora: “De repente, eu 
‘tava assinando dez cheques para 
deixar aí, quer dizer, eu tinha medo, 
a menina que fi cava com isso tinha 
medo, todo mundo ‘tava assim. Eu 
cheguei a assinar três talões de che-
ques. O modelo administrativo não 
funcionava mais”.

A solução para o problema foi a 
compra de uma máquina que regis-
tra todos os cheques no momento 
em que são emitidos. “A Fafe não 
pode parar uma semana porque 
eu viajo, então eu deixava cheque 
assinado”, justifi ca-se a professora 
Anna Maria. “O auditor achou 
horroroso! Para este problema, 

nós fi zemos o registro da chancela 
mecânica. É uma máquina que 
registra cada cheque que passa”.

A auditoria também questio-
nou a destinação dos recursos 
que sobram dos projetos, no item 
“Necessidade de rediscussão dos 
procedimentos relacionados com 
os valores residuais de projetos” 
(Boucinhas & Campos, p. 6). Isso 
porque foi identifi cado, em 30 de 
junho de 2002, mas oriundo do 
ano de 2000, “o saldo denominado 
de ‘Projeto 43-PEC’, nos registros 
contábeis da Fafe, no valor de R$ 
109.230”. 

“Acreditamos tratar-se de um 
tema merecedor de apreciação”, 
escrevem os auditores, “pela admi-

Tabela 1- Projetos da Fafe citados por auditores
Nº do projeto e contratante Valor em R$
46 – Estado de São Paulo 6.727.860
52 – Prefeitura de São Paulo 1.713.920
51 – Prefeitura de Itatiba 1.003.428
42 – Instituto de Psicologia (Lacri)    869.557
12 – Prefeitura de Jundiaí    328.050
53 – Prefeitura de Guarulhos    202.198

Fonte: Boucinhas & Campos, 2002

Professora Anna Maria Pessoa de Carvalho

Fotos: Daniel Garcia
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nistração da Fafe, com o advogado 
que assessora a entidade, pelo fato 
de que não nos pareceu estar cla-
ramente entendido que os recursos 
não aplicados nos projetos passam 
a pertencer à Fafe, quando do seu 
encerramento”.

O chamado “Projeto 43-PEC” 

tem origem num acordo entre a 
Faculdade e a Fafe sobre os valores 
residuais dos projetos, os quais, 
explica a diretora, passaram a 
constituir um fundo, “para neces-
sidades eventuais, como o início 
de projetos e necessidades traba-

lhistas”, a ser usado pela fundação 
para diversas finalidades. Porém, 
no Relatório de Atividades 2002 
da Fafe (p.7) o “Projeto 43-PEC” 
é descrito da seguinte forma: 
“Acordo de trabalho que visa apoio 
técnico-administrativo e operacio-
nal junto aos projetos de formação 
continuada de professores”. 

“Cada vez que a Fafe precisa do 
fundo, tem de passar o pedido pelo 
conselho curador e o CTA tem de 
aprovar”, acrescenta a professora, 
sem comentar o questionamento 
da Boucinhas & Campos quanto 
à legalidade da apropriação dos 
valores residuais. O problema do 
início dos projetos, a que a diretora 

A 

auditoria questiona 

a destinação dos 

recursos residuais 

dos projetos: “não 

nos pareceu 

estar claramente 

entendido que 

os recursos não 

aplicados passam 

a pertencer à Fafe, 

quando do seu 

encerramento” 
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se refere, é que tanto as prefeituras 
contratantes como o Estado só in-
jetam dinheiro nos projetos depois 
que estes têm início. Assim, para o 
pagamento inicial de professores e 
outras despesas, a Fafe precisa de 
recursos, pois “o governo só paga 
depois de um mês de trabalho”. 

Um dos itens do relatório trata 
da reforma da sede da Fafe, reali-
zada no primeiro semestre de 2002. 
Várias irregularidades são apon-
tadas, como o fato de que não há 
informações “sobre o orçamento 
global da reforma”. Uma emprei-
teira foi contratada para executar a 
obra por R$ 107 mil. “Não existem 
evidências na Fafe de que esta con-
tratação foi mediante processo de 
cotação”, assinalam os auditores 
(Boucinhas & Campos, p. 7).

Ainda de acordo com o relató-
rio, o contrato de R$ 6.735 entre 
a Fafe e a firma Jorge Pessoa de 
Carvalho, Arquitetura, encarrega-
da do projeto da reforma da sede, 
não traz o número do Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ) nem a data de assinatu-
ra. O arquiteto Jorge Pessoa de 
Carvalho é filho da diretora da 
fundação. “O processo de esco-
lha da firma do Jorge Pessoa de 
Carvalho foi pessoal, foi muito 
pessoal”, confessa Anna Maria. 
“Eu gosto muito do trabalho dele”.

O assessor jurídico da Fafe 
também defende a contratação: 
“Uma fundação privada não é 
obrigada a fazer licitação. Na con-
tratação do Jorge, os honorários 
que foram acordados são honorá-
rios do mercado. Não existe nada 
superavaliado. Nós informalmente 
consultamos o mercado e o valor 

que ele cobra está perfeitamente 
dentro do mercado”. 

O relatório dos auditores revela 
ainda que, em 2002, a Fafe conta-
va, entre seus recursos, com R$ 
121.847 oriundos da Faculdade e 
assinalados como “valores repas-
sados, ano a ano, à FEUSP decor-
rentes de participação (na base de 
2,5%) em liberação de recursos de 
projetos” (Boucinhas & Campos, 

p. 4). Por que os valores teriam 
retornado à fundação, ferindo a 
Resolução 4543/98 da Reitoria?

A explicação um tanto surpre-
endente da professora Anna Maria 
é que os recursos repassados à 
Faculdade “ficaram meses para-
dos, sem rendimento”. Situação 
que, somada às dificuldades buro-
cráticas de aplicação dos recursos, 
teria feito a Faculdade optar por 

“FAFE VIABILIZA FORMAÇÃO DE PR OFESSORES DA REDE PÚBLICA”, DIZ 
DIRETORA DA FACUL DADE DE EDUCAÇÃO

A professora Selma Garrido 
Pimenta, diretora da Faculdade de 
Educação da USP, defende a exis-
tência e a atuação da Fafe como 
essencial aos projetos de formação 
continuada de professores da rede 
pública. 

A professora, que também 
exerce o cargo de presidenta do 
conselho curador da fundação 
(situação de conflito de interes-
ses), destaca, em texto enviado à 
Revista Adusp, que a Congregação 
da Faculdade de Educação “tem 
decidido viabilizar a formação de 
professores”. 

Vale dizer, aquele órgão optou 
por dar apoio político à presença 
da Fafe, entendida como indis-
pensável ao “complexo e orgânico 
projeto político de formação do 
educador”, nas palavras da dire-
tora da Faculdade. A seguir, suas 
declarações a respeito:

 “De longa data a FEUSP vem 
formando educadores, através 
de seus cursos de graduação em 

Pedagogia e Licenciaturas; estes, 
em projeto conjunto com as de-
mais faculdades e institutos da 
USP. Também vem formando mes-
tres e doutores na área da educa-
ção, através do seu Programa de 
Pós-Graduação. 

Esses profissionais e pesquisa-
dores da educação têm significativa 
e expressiva inserção nos sistemas 
escolares de educação básica, in-
cluindo a educação infantil, ensino 
fundamental e o ensino médio e 
do ensino superior, nas atividades 
de docência, de gestão, de plane-
jamento, de definição de políticas 
públicas, na formação de crianças, 
jovens e adultos em suas particu-
laridades e especificidades, e nas 
atividades educativas que ocorrem 
no âmbito da sociedade em geral.

Através dos Programas de 
Formação Contínua de Educadores, 
tem contribuído especialmente com 
os sistemas públicos de ensino, en-
volvendo professores, administrado-
res, coordenadores de instituições 



94

Novembro 2003 Revista Adusp

95

Novembro 2003Revista Adusp

“Como 

garantir que os professores em 

exercício possam ter assegurado 

o direito de cursar um ensino 

superior público de qualidade, 

sem pagar do próprio bolso 

cursos particulares?”

administrá-los por intermédio 
da própria fundação. A diretora 
da Faculdade, professora Selma 
Garrido Pimenta, que também 
preside o conselho curador da 
Fafe, confirma que a decisão foi 
tomada pelo Conselho Técnico-
Administrativo (CTA) da unidade. 
“Esses recursos não entram no 
orçamento geral da unidade, onde 
seriam ‘congelados’ e não pode-

riam ser aplicados”, afirma ela. 
A operação foi institucionaliza-

da: transformou-se no Projeto 35 
da Fafe, mencionado no Relatório 
de Atividades 2002 da entidade (p. 
6): “Acordo de trabalho firmado 
com a FEUSP visando promover 
o desenvolvimento operacional da 
FEUSP”. Segundo o documento, 
cabe à direção da unidade a coor-
denação do “projeto”, iniciado em 

julho de 1999. Os auditores, por 
sua vez, informam que o Projeto 
35 “não é suportado por contrato 
formal entre as partes” (Boucinhas 
& Campos, p. 18).

No demonstrativo da movimen-
tação verificada no Projeto 35, 
através da conta-corrente 11.235-6 
do Banespa, entre 3 de novembro 
de 1999 e 30 de junho de 2002, 
constata-se que foram recebidos 

“FAFE VIABILIZA FORMAÇÃO DE PR OFESSORES DA REDE PÚBLICA”, DIZ 
DIRETORA DA FACUL DADE DE EDUCAÇÃO

escolares e dos próprios sistemas. 
Sustenta esse complexo e orgânico 
projeto político de formação do 
educador seu compromisso com a 
qualidade do ensino e da educação, 
requisito essencial ao processo de 
democratização política, econômica, 
cultural e social da socie-
dade brasileira.

Como estender essa 
educação pública de 
qualidade aos professores 
das redes públicas de ensi-
no? Como viabilizar a for-
mação em curso superior 
de graduação dos professo-
res efetivos dos anos iniciais do 
ensino fundamental do município 
de São Paulo e de municípios 
do interior do Estado de 
São Paulo, que têm como 
formação somente o ensino 
médio? Como possibilitar que es-
ses professores possam melhorar 
sua formação como uma das con-
dições para melhorar seu trabalho 
docente nas escolas? 

Como a USP, universidade pú-
blica, e, em especial, a FEUSP, po-
deria atender a essa demanda de 
formar em sua graduação cerca de 
4.000  dentre esses professores que 
já estão atuando junto às crianças 
das escolas públicas municipais? 

Como garantir que os 
professores em exercício possam 
ter assegurado seu direito de cur-
sar um ensino superior público 
de qualidade, sem que precisem 

dispor de seus parcos salários para 
pagar de próprio bolso cursos em 
instituições particulares nem sem-
pre com garantia de qualidade?

Refletindo sobre essas comple-
xas e delicadas questões, dentre ou-
tras, a Congregação da Faculdade 
de Educação da USP tem analisado 

e decidido viabilizar a formação 
de professores. Até o pre-

sente momento, a única 
possibilidade de respon-

der a esse desafio social tem si-
do através de convênios com as 
secretarias de Educação, admi-

nistrados por sua Fundação 
de Apoio (Fafe).

Assim procedendo, 
assume o difícil caminho 

que é o de atuar nas contra-
dições dos sistemas constituídos, 
como possibilidade de transfor-
mação das desigualdades sociais 
que se refletem nas desigualdades 
escolares, expressas nas desigual-
dades de acesso à universidade 
pública.”
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recursos da ordem de R$ 312.303. 
Foram realizados pagamentos e 
transferências que totalizam R$ 
309.291, a saber: “recursos trans-
feridos para aplicação financeira”, 
R$ 178.500; “aquisição de itens 
relacionados com informática e 
conserto de equipamentos”, R$ 
120.916; “pagamentos efetuados a 
Jorge Pessoa de Carvalho relacio-
nados à reforma de laboratório de 
Física da FE”, R$ 4.250; “outros”, 
R$ 5.625. 

Pela leitura do relatório dos 
auditores, é possível saber-se o ní-
vel de remuneração adicional dos 
docentes que coordenam alguns 
dos projetos da Fafe. O Projeto 
53, contratado pela Prefeitura de 
Guarulhos, destinou a cifra de R$ 
2.142 (ou pouco mais de 1% do 
valor total de R$ 202 mil) para sua 
coordenadora, professora Nidia 
Nacib. Já o Projeto 51, contratado 
pela Prefeitura de Itatiba, desti-
nou, de janeiro a junho de 2002, a 
remuneração de R$ 18.916 (cerca 

de 1,8% do total de R$ 1 milhão) 
para a professora Anna Maria 
Pessoa de Carvalho, que o coorde-
nou (Boucinhas & Campos, p. 21 e 
24). Seu término está previsto para 
abril de 2004.

No que toca ao Projeto 46, que 
concentra o maior volume de re-
cursos, dos quais cerca de R$ 4,7 
milhões (do total de R$ 6,7 mi-
lhões) haviam sido liberados para 
a Fafe até 30 de junho de 2002, o 
relatório dos auditores não discri-
mina os valores pagos aos docentes 
envolvidos, apenas o montante. 
A rubrica “aplicação de recursos 
em mão-de-obra: tutores, coorde-
nação, orientação” indica o valor 
de R$ 1.782.542 até aquela data 
(Boucinhas & Campos, p. 16).

A Fafe declara, em suas de-
monstrações de resultados, repas-
sar 33% de suas receitas para a 
USP, percentual esse dividido em 
partes iguais entre a Faculdade 
e a Reitoria. No entanto, além 
de parte do repasse à unidade 
permanecer sob controle da fun-
dação (“Projeto 35”), há signifi-
cativas diferenças entre os dados 
da Fafe e os registrados pela 
Coordenadoria de Administração 
Geral da USP (Codage), como se 
pode constatar na Tabela 2. Tudo 
indica, conforme constatação dos 
auditores (Boucinhas & Campos, 
p. 17, 20, 25), que a fundação 
realiza os repasses somente no 
ano posterior ao da entrada dos 
recursos.

Tabela 2- Fafe: receitas x repasses à Reitoria

ANO Receita (R$) Repasse à Reitoria
(segundo a Fafe)

Repasse à Reitoria
(segundo a Codage)

2001 955.443,86 159.177 (16,6%) 60.839 (6,3%)
2002 1.480.415,38 245.953 (16,61%) 159.177 (10,7%)

Fontes: Fafe, Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2002; Codage, Recolhi-
mentos Efetuados a Favor da Reitoria 1998-2003

Tabela 2- Fafe: receitas x repasses à Reitoria

Fontes: Fafe, Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2002; Codage, Recolhi-
mentos Efetuados a Favor da Reitoria 1998-2003

Por decisão do CTA 

da Faculdade, verbas 

que a Fafe teria de 

repassar à unidade são 

agora gerenciadas pela 

fundação, por meio do 

chamado “Projeto 35”

Funcionários da Fafe na sede própria da entidade
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SINAL VERMELHO NO IPEN
Laura Giannecchini

Jornalista

Associação de Funcionários denuncia o uso do 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

(Ipen) órgão público associado à USP, por interesses 
privados ligados à oferta de cursos pagos, que 
geraram R$ 1,7 milhão em apenas um ano. “É 

uma situação desconfortável para o Ipen. Qualquer 
irregularidade será sanada”, declara o presidente da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 

Fotos: Daniel Garcia
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A direção do Ipen defende os 

cursos pagos, alegando que eles 

têm finalidade social. Mas não soube 

explicar por quê eram oferecidos cursos 

de design arquitetônico e terceiro setor

A 
Associação de Funcio-
nários do Instituto de 
Pesquisas Energéticas 
e Nucleares (Assipen) 
decidiu, no início de 
setembro, investigar 

os cursos pagos de pós-graduação 
lato sensu e de extensão universitária 
oferecidos pelo Ipen, denunciando-
os à Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN) e à Revista Adusp. 
De acordo com os diretores da Assi-
pen, a infra-estrutura da instituição 
é utilizada para os cursos, mas o 
Ipen não se beneficia com isso.

O Ipen é considerado pela 
USP “instituição associada”. 
Um convênio existente entre 
eles permite que a Coor-
denadoria de Aperfeiçoa-
mento do Ensino Superior 
(Capes) reconheça o Ipen 
como uma instituição de 
ensino superior capacita-
da a ministrar cursos de 
pós-graduação. Do ponto 
de vista administrativo, 
embora seja uma autarquia 
estadual, o Ipen é controlado 
diretamente pela União. Seus servi-
dores são federais e o controle finan-
ceiro e gerencial de suas atividades é 
exercido diretamente pela CNEN.  

Na opinião dos diretores da 
Assipen, o oferecimento de cursos 
pagos em um órgão público não é 
“eticamente defensável”. Eles ques-
tionam se a função dos pesquisadores 
do Ipen é promover cursos para o 
público externo. “Se a resposta for 
sim, então estes cursos devem ser 
cobrados? Não seria a introdução 
do ensino pago nos órgãos públicos? 
Destacamos que esse é um assunto 
que não diz respeito aos dirigentes do 

Instituto, mas a todos os servidores e 
à sociedade, pois se trata de dinheiro 
público”, protesta Luis Genova, um 
dos diretores da Assipen.

Os dirigentes da Associação di-
zem que apenas os professores que 
dão aulas nesses cursos, os coorde-
nadores e alguns funcionários se 
beneficiam, pois conseguem ampliar 
sua fonte de renda.

O primeiro curso pago implanta-
do no Ipen, autorizado pela Capes 
há quatro anos, foi o Mestrado 
Profissionalizante de Lasers em 
Odontologia. A diretoria da 

Assipen considera que a decisão “já 
abre uma brecha para a introdução 
do ensino pago nos órgãos públi-
cos”. Além disso, acrescenta que o 
Conselho Técnico-Administrativo 
do Ipen não presta contas à comu-
nidade interna: não divulga quanto 
se arrecada com os cursos, quanto é 
pago aos professores e funcionários 
envolvidos e quanto é repassado ao 
próprio órgão público.

Outra questão levantada pela 
Assipen é a da segurança. Os cursos 
são ministrados durante a semana à 
noite, e aos sábados. Ocorre que o 
Ipen “é um lugar que não pode rece-

ber a visita de qualquer um, porque 
tem dois reatores nucleares”, resu-
me Hidetoshi Takiishi, da Assipen. 
Walter Ricci, também dirigente da 
associação, relata que, num final de 
semana, a segurança do Ipen proibiu 
a entrada de um gerente do órgão 
que tinha esquecido o crachá, mas 
autorizou o ingresso de alunos dos 
cursos sem nenhuma formalidade 
ou identificação. 

“A segurança tinha ordem para 
liberar a entrada dos alunos. Mas 
um servidor que tinha esquecido 
seu crachá e que era conhecido da 
segurança não pôde entrar”, critica 
o sindicalista. Porém, o diretor 
de ensino do Ipen, José Roberto 

Rogero, minimiza os riscos, afir-
mando que os reatores ficam em 

áreas isoladas e que não há 
perigo nem para os alunos, 

nem para a instituição. 
Em defesa da rea-

lização de tais cursos, a 
direção do Ipen sustenta que 
a iniciativa tem “finalidade 

social”. O superintendente, 
Cláudio Rodrigues, afirma que os 
cursos pagos fazem parte do “pro-
jeto de responsabilidade social e 
inclusão” do órgão. Já o diretor de 
ensino explica que o Ipen tem 200 
professores doutores e entre 130 e 
140 mestres, “um capital intelectual 
muito grande, que precisava ser di-
fundido para a comunidade”.

O primeiro curso pago de-
senvolvido pelo Ipen, segundo 
Rogero, foi criado para atender 
a uma demanda da sociedade: os 
dentistas não conseguiam se atu-
alizar nas novas técnicas de utili-
zação do laser porque não havia 
nenhum curso desse tipo no Brasil. 
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Montou-se, então, uma parceria 
com a Faculdade de Odontologia 
da USP. O curso foi aprovado e 
hoje tem nota 6 na Capes, o que 
significa, pelos critérios de avalia-
ção daquele órgão, que está entre 
os 10% melhores cursos de pós-
graduação do Brasil.

Rogero declara que a USP “não 
investe um centavo” para bancar os 
custos do curso. “Por isso, a única 
maneira de prestar esse serviço à co-
munidade era cobrando”, insiste ele. 
As mensalidades são de R$ 1.700, 
no primeiro ano, e R$ 450 no se-
gundo. De acordo com Rodrigues, 
os demais cursos de pós-graduação 
e extensão universitária oferecidos 
hoje pelo Ipen “vieram na esteira do 
sucesso do primeiro”.

Apesar de o Ipen apresentar, na 
sua página na Internet (www.ipen.br), 
15 cursos de pós-graduação lato 
sensu, o superintendente afirma 
que apenas sete são efetivamente 
oferecidos: “Perícia e Auditoria Am-
biental”, “Economia das Telecomu-
nicações”, “Excelência em Gestão 
de Projetos e Processos Organiza-
cionais”, “Gestão de Negócios e 
Tecnologia”, “Gestão da Segurança 
da Informação”, “Logística Empre-
sarial”, “Qualidade e Produtividade 
Empresarial”. 

Em razão de convênio firmado 
com o Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza (Ceeteps), 
o Ipen também vai oferecer os cur-
sos de “Consultoria Web”, “Gerên-
cia de Vias”, “Gestão Empresarial” 
e “Energia e Meio Ambiente”, os 
quais estão em fase de inscrição. 

Os demais programas apresen-
tados na página do Ipen, segundo 
o superintendente, são apenas 

UNIEMP GERE OS CURSOS E DÁ 
5% DA RECEITA AO IPEN. FICA 
COM OUTROS 5% A TÍTULO DE 

TAXA ADMINISTRATIVA
O superintendente do Ipen, 

Cláudio Rodrigues, esclarece 
que os valores pagos pelos alunos 
(matrícula e mensalidades) são 
depositados na conta do Instituto 
Uniemp-Fórum Permanente das 
Relações Universidade-Empresa, 
entidade sem fins lucrativos. 
Explica que o Uniemp, apesar de 
não ser uma fundação “de apoio”, 
funciona como tal, recebendo o 
dinheiro dos cursos e repassando 
parte desses recursos ao Ipen.

Os professores e funcionários 
do Ipen que atuam nos cursos 
pagos, e recebem do Uniemp o 
pagamento correspondente, estão 
organizados numa cooperativa 
com sede em Campinas. Como 
funcionários do Ipen, eles não 
podem receber do órgão remune-
ração que exceda o salário. 

Além de pagar as despesas 
com pessoal e outras, o Uniemp 
destina ao Ipen 5% dos valores 
brutos arrecadados. Assim, de to-
da a receita dos cursos pagos, só 
5% são repassados ao órgão pú-
blico. Outros 5% são retidos pelo 
Uniemp, cobrados a título de taxa 
de gestão dos cursos oferecidos. 

O diretor-executivo do 
Uniemp, professor Cesar Ciacco, 
assegura que esse valor “mal 
paga as despesas da instituição, 
que não tem fins lucrativos”. 
O professor Ciacco foi pró-rei-

tor de Extensão da Unicamp, 
onde leciona na Faculdade de 
Engenharia de Alimentos. 

Na página eletrônica 
www.uniemp.org.br lê-se que o 
Uniemp foi criado (em 1992) 
por “empresários e acadêmicos 
interessados em desenvolver me-
canismos que facilitassem o rela-
cionamento entre universidades, 
empresas e o setor público”, e 
que pretende “transferir conheci-
mentos científicos e tecnológicos 
da universidade para a iniciativa 
privada e realizar pesquisas con-
juntas, transformando conheci-
mento em fator econômico”.

Em www.uniemp.org.br pode-
se conhecer a composição das 
instâncias dirigentes do Uniemp. 
O reitor da USP, Adolpho Melfi, 
é citado ali como integrante do 
conselho deliberativo do Uniemp, 
ao lado dos reitores da Unicamp, 
Unesp, Ufscar e ITA. Presidido 
por Ademerval Garcia, presi-
dente da Associação Brasileira 
dos Exportadores de Cítricos, o 
conselho inclui outros empresá-
rios, como Jorge Gerdau (grupo 
Gerdau), Edson Musa (Caloi) e 
Hermann Wever (Siemens). 

Note-se que o próprio supe-
rintendente do Ipen figura como 
membro do “comitê consultivo 
de desenvolvimento científico e 
tecnológico” do Uniemp.
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“propostas”. Vale ressaltar que 
dois deles foram retirados da lista 
no decorrer da elaboração desta 
reportagem. Eram cursos que 
surpreendiam por seu conteúdo 
bastante distanciado do que se su-
põe ser objeto das preocupações 
daquela instituição: “Gestão de 
Design Gráfico e Arquitetônico” 
e “Responsabilidade Social Cor-
porativa e Organizações do Ter-
ceiro Setor”. 

Questionado sobre o porquê da 
existência desses cursos, o diretor 
de ensino respondeu de forma 
evasiva que, como os interessados 
poderiam “interpretar de forma 
errada” a proposta, eles seriam 
retirados do ar e repensados. Mas 
mesmo os cursos efetivos citados 
pelo superintendente não parecem 
ter, em sua maioria, relação clara 
com a área de pesquisas energé-
ticas e nucleares: caso, por exem-
plo, de “Excelência em Gestão de 
Projetos e Processos Organizacio-
nais”, “Qualidade e Produtividade 
Empresarial”, “Logística Empresa-
rial”, “Gestão Empresarial”. 

Na opinião de Rodrigues, os 
valores dos cursos são “baixos”. O 
superintendente prevê, inclusive, 
que em breve “sofrerão pressão da 
iniciativa privada, que oferece cur-
sos a preços muito mais altos”. No 
Ipen, as mensalidades dos cursos 
de pós-graduação lato sensu variam 
entre R$ 400 e R$ 600. Os preços 
dos cursos de extensão variam de 
R$ 200 a R$ 6.500 — este último 
exigido dos alunos do curso “For-
mação de  Supervisores de Radio-
proteção na Área Industrial”.

O único curso de extensão di-
vulgado como “gratuito”, “Energia 

Nuclear para Professores do Ensino 
Médio e Fundamental”, exige uma 
taxa de R$ 50, a título de matrícula. 
O curso tem 30 horas de duração, 
divididas em quatro dias. “O Ipen 
só cobra dos alunos o suficiente 
para cobrir as despesas dos cursos. 
Não ganha dinheiro com isso. Os 
cursos têm finalidade social e per-
mitem que pessoas da classe média 
façam pós-graduação”, garante 
Rodrigues.

Os recursos gerados pelo re-
colhimento da matrícula e men-
salidades são usados para pagar 
professores, funcionários e ma-
terial de escritório, sendo uma 
pequena parte, 5%, repassada ao 
Ipen. Os dirigentes alegam que, 
como as receitas do Ipen devem 
ser transferidas à União e entram 
no orçamento desta, nem sempre 
retornando ao órgão, opta-se mui-
tas vezes por doar equipamentos 
diretamente ao Ipen. 

A arrecadação dos cursos teria 
permitido que um dos prédios do 
órgão, que estava “praticamente 
abandonado”, fosse reativado. “As 
salas de aula foram reformadas e 

agora são equipadas com canhão 
de projeção e computador. Duas 
salas de informática, uma com 22 e 
outra com 15 computadores, foram 
montadas”, diz Rogero.

Embora as salas estivessem 
fechadas durante as duas visitas 
feitas pela reportagem, o diretor 
informou que elas podem ser usa-
das, mediante agendamento, por 
qualquer aluno do Ipen, seja da 
graduação da USP, da pós-gradu-
ação stricto sensu e lato sensu, ou 
da extensão. Rogero afirma que 
o Ipen dispõe de 50 disciplinas 
de pós-graduação todo ano, que 
atendem 400 alunos de mestrado 
e doutorado. “Além disso, ofere-
cemos 24 disciplinas de graduação 
optativas, para os alunos da USP, 
cujo número chega próximo a 300 
por ano. Temos ainda mais de 100 
alunos de Iniciação Científica, 39 
deles com Bolsa PIBIC, que tra-
balham em nossos laboratórios e 
usam a nossa infra-estrutura de 
salas de aula”. 

A partir de 2005 (vestibular de 
2004), o Ipen, em conjunto com o 
Instituto de Física da USP, vai ofe-

Sala de informática: uso só para cursos pagos?
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RELAÇÕES CURIOSAS 
ENTRE UM ÓRGÃO PÚBLICO E UMA EMPRESA PRIVADA

“Um grande equívoco que já 
foi resolvido”. Deste modo o pro-
fessor Aucyone Augusto da Silva, 
coordenador de pós-graduação 
lato sensu do Ipen, explicou o fato 
de uma empresa privada, o Centro 
Brasileiro de Pesquisa e Capacita-
ção (“Cebrap”, sigla curiosamente 
idêntica à do núcleo de pesquisas 
sociais que aglutinava eminentes 
intelectuais brasileiros), usar o 
nome de duas instituições públi-
cas — o próprio Ipen e o Centro 
Estadual de Educação Tecnológi-
ca Paula Souza (Ceeteps) — como 
suas parceiras, sem autorização. 

No início de setembro, os logoti-
pos do Ipen e do Ceeteps eram usa-
dos na página eletrônica do Cebrap 
(www.cebrap.com.br). A professora 
Helena Peterossi, assessora do 
Ceeteps para assuntos de Pós-Gra-
duação e Pesquisa, contatada pela 
Revista Adusp no dia 11 de setem-
bro, esclareceu que aquela institui-
ção estadual de ensino tecnológico 
mantém convênio com o Ipen, mas 
não com o Cebrap. 

“O convênio com o Ipen foi 
estabelecido há cerca de dois anos. 
Os cursos são oferecidos em parce-
ria: o Ipen entra com o know-how 
da pesquisa e o Ceeteps com o do 
ensino”. Ela informou que havia 
solicitado “insistentemente a reti-
rada do nome da instituição (Cee-
teps) da página do Cebrap”. 

No dia 13 de setembro, final-
mente, o logotipo do Ceeteps foi 
retirado da página do Cebrap. O 

do Ipen, no entanto, foi mantido. 
A Revista Adusp, então, procurou 
o presidente da Comissão Nacional 
de Energia Nuclear (CNEN), Odair 
Dias Gonçalves, para saber se exis-
tia alguma parceria entre Ipen e 
Cebrap. O presidente da CNEN 
ligou no mesmo instante para o 
superintendente do Ipen, Cláudio 
Rodrigues, que informou desconhe-
cer a parceria.

O presidente da CNEN disse 
que o Cebrap não tem qualquer 
vínculo com o Ipen. Ele afirmou 
que desconhecia o problema do 
uso indevido da marca do Ipen e 
agradeceu à Revista Adusp por le-
vantar a questão. “Isso é importan-
te. Temos que ver o que aconteceu. 
Essa é uma situação desconfortável 
para o Ipen. É preciso ver os cursos 
com calma e ver quais são os limites 
de se oferecer cursos pagos, dentro 
da legalidade e da transparência. 
Qualquer irregularidade será sana-

da”, disse Gonçalves.
O superintendente do Ipen, en-

tão, foi procurado pela reportagem. 
Ele disse que tinha ficado “surpre-
so” com a informação sobre a su-
posta parceria entre o órgão público 
e aquela empresa privada. Afirmou 
mais uma vez que a utilização do 
nome do Ipen como parceiro do 
Cebrap não estava autorizada: “O 
Cebrap não pode usar o nome do 
Ipen porque não tem nenhum docu-
mento autorizando isso”. 

Rodrigues não soube explicar 
por que o logotipo do Cebrap tam-
bém aparecia no site do Ipen. José 
Roberto Rogero, diretor de ensino, 
levantou, no entanto, uma intrigan-
te possibilidade: disse que, às vezes, 
quando o órgão vai oferecer algum 
curso para o qual não está total-
mente habilitado, ele apenas cede 
o espaço, e o Instituto Uniemp, a 
organização parafundacional “sem 
fins lucrativos” que administra os 

O professor Aucyone e a repórter
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recer um curso noturno de gradua-
ção em Ciências Nucleares. “Tudo 
gratuito. Este trabalho é somado 
ao trabalho normal da instituição, 
que todos os docentes devem exer-
cer. Fazemos tudo isso com ale-
gria, pois consideramos que temos 
o dever de devolver à sociedade o 
que investe na nossa instituição”, 
acrescenta Rogero.

O professor Aucyone Augusto 
da Silva, coordenador de pós-gra-
duação lato sensu do Ipen, consi-
dera que só é possível beneficiar os 

alunos da USP, tanto da graduação 
quanto da pós-graduação gratuitas, 
porque o Ipen, através dos cursos 
pagos, conseguiu criar um “centro 
gerador de recursos”. No seu en-
tender, o curso sobre energia nu-
clear para professores só pode ser 
“gratuito” por causa do dinheiro 
proveniente dos cursos pagos.

Muito dinheiro, por sinal: “Os 
cursos do Ipen começaram em 
agosto de 2002. Em um ano, o fa-
turamento bruto foi de R$ 1,7 mi-
lhão”, informa Rogero. Os profes-

sores recebem, em média, R$ 120 
por hora-aula.

De qualquer modo, o presi-
dente da CNEN, Odair Dias Gon-
çalves, no cargo desde junho de 
2003, declara ainda não saber se 
é interessante que o Ipen ofereça 
cursos pagos. A questão está sendo 
revista, diz ele, por causa de toda a 
discussão em torno das fundações 
e universidade: “O problema é que 
esses cursos levam o selo do Ipen e 
a CNEN não tem clareza de se isso 
interessa à instituição”.

cursos pagos do Ipen, “subcontrata 
uma empresa para dar o curso”.

De qualquer forma, Rogero 
acrescentou que, se houvesse um 
convênio com o Instituto Uniemp, a 
marca do Cebrap poderia estar pre-
sente na página daquela entidade, 
mas não na página do Ipen. “O Ce-
brap não tem autorização para usar 
o logotipo no site do Ipen. Ele tem 
que ser retirado porque não existe 
um documento que permita a co-
locação”, disse. Procurado, o dire-
tor-executivo do Instituto Uniemp, 
professor Cesar Ciacco, também 
negou a existência de parceria ou 
convênio com o Cebrap.

O professor Aucyone reconhe-
ceu, em entrevista concedida no 
dia 16 de setembro, que é respon-
sável pela parte de ensino do site 
do Ipen. Ele também negou que 
houvesse parcerias entre Ipen e 
Cebrap e repetiu a hipótese apre-
sentada pelo professor Rogero. A 
princípio, o professor disse que 
não tinha “nenhuma relação com 
o Cebrap”. 

Mas, na página 
www.cebrap.com.br, constava o nome 
do professor como coordenador ge-
ral da equipe do Cebrap, ao lado de 
Eliane Simões Martins, apresentada 
como “professora da Universidade 
Estadual de Londrina e dos cursos 
de pós-graduação lato sensu do 
Ipen”. Quando questionado sobre 
esse fato, no entanto, ele disse que 
“qualquer um” pode ser coordena-
dor de cursos de qualquer empresa. 

A verdade, porém, é que a 
relação do professor com o Ce-
brap não pára por aí. No site 
www.registro.br, mantido pela Fa-
pesp, seu nome consta como res-
ponsável pelo endereço eletrônico 
www.cebrap.com.br (o que se expli-
ca, na sua justificativa, pelo fato de 
“entender mais de tecnologia do 
que a professora Eliane”). 

Desse modo, embora o profes-
sor Aucyone tenha repetido que 
não possui relação “nem física, nem 
jurídica” com o Cebrap, o fato é 
que ele responde legalmente pelo 
site desta empresa. E controla ou 

tem interferência em dois sites, o 
do Ipen e o do Cebrap, nos quais 
foram apontadas como “parceiras” 
instituições que não o eram. 

Várias das propostas de cursos 
oferecidas na página eletrônica 
do Ipen aparecem na página do 
Cebrap. Os textos que explicam o 
conteúdo dos cursos, as formas de 
pagamento e de inscrição são exa-
tamente iguais nas duas páginas da 
Internet. O Cebrap, como reconhece 
o professor Aucyone, é uma institui-
ção privada, com fins lucrativos. Ele 
disse, contudo, que a empresa nada 
ganha com os cursos do Ipen, “a 
não ser a difusão do conhecimento”, 
porque não existiria divisão de resul-
tados nos cursos do órgão. 

Alguns dias depois de realizada 
esta entrevista, o logotipo do Ipen 
foi retirado do site do Cebrap e 
vice-versa. O nome do professor 
também não consta mais da equipe 
da empresa privada. No entanto, até 
o encerramento desta edição, ele 
permanecia como responsável legal 
pelo endereço eletrônico do Cebrap.




