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SiMulacro DE DEMocracia
Decorridos mais de vinte anos do fim da Ditadura Militar, o Estatuto da USP ainda faz recordar as normas 

reacionárias, antipopulares e bisonhas que marcaram aquele período. A cada quatro anos a comunidade de-
para-se com o simulacro de democracia oferecido por um processo sucessório na Reitoria caracterizado pela 
troca de favores e promessas de cargos, e cuja singularidade, do ponto de vista nacional, reside quem sabe nos 
colégios eleitorais menores a cada etapa — 1.677 eleitores no primeiro turno, 290 no segundo, cabendo ao 
Governador a palavra derradeira.

O conceito de eleição direta foi banido no Estatuto da USP, seja para cargos administrativos ou para 
representação nos colegiados. Os estudantes só conseguem eleger diretamente seus representantes porque, 
mobilizados em disputa com a Reitoria, conquistaram a delegação para organizar eles próprios o processo 
eleitoral. Até mesmo o conceito de “representação” foi distorcido, na medida em que o Estatuto aceita que 
nas congregações a “representação” dos professores titulares chegue a 100% dos detentores desse título nas 
respectivas unidades. Todos, portanto, autorepresentados.

A burocracia que controla a vida da universidade em todos os aspectos, administrando diariamente a sorte 
de alunos, funcionários e da ampla maioria dos mais de 5.000 docentes, responde às críticas escudando-se 
no discurso do mérito. Mandam os que têm mérito, os demais que tratem de obedecer. São bem ilustrativas, 
nesse sentido, as declarações de algumas das figuras que exercem múltiplos postos de comando na instituição, 
publicadas nesta edição. 

O professor Franchini Ramires, da Faculdade de Medicina, admite sentir “receio de um modelo que não 
tenha o mérito e a hierarquia como fundamentos”. O modelo da USP pode ser aprimorado?, indaga ele 
próprio, para responder em seguida: “Pode. Agora, pode ser transformado? Acredito que não. Seria um 
grande risco adotar uma transformação dessas na universidade que mais produz no País”. 

Na realidade, o poder desmedido exercido por um pequeno grupo de professores titulares, que usam e 
abusam das prerrogativas extraordinárias concedidas a essa classe de pouco mais de 800 docentes, transfor-
mou a USP na mais conservadora das universidades brasileiras, como apontavam os professores Jair Borin e 
Dilma de Mello e Silva em artigo publicado na Revista Adusp 28, de março de 2001. 

Vale a pena reproduzir o que escreveram, como contraponto aos que praticam o discurso da meritocracia: 
“Na prática, a busca da titulação máxima, uma vez que ela assegura a possibilidade de acesso ao poder da 
universidade, converteu-se num objetivo em si. Nesta batalha, onde vale tudo, tornaram-se comuns manobras 
espúrias de diretores e de grupos nefandos, vinculados ao poder da unidade, para a constituição de uma banca 
montada para beneficiar um determinado candidato, membro da panelinha. O mérito acadêmico, a capaci-
tação administrativa, a vinculação com a extensão são atributos que menos pesam nesses embates sórdidos, 
onde o interesse grupal fala mais alto”.

Esta edição procura contribuir com a Campanha de Democratização da USP, organizada pelas entidades 
representativas da comunidade: Adusp, Sintusp, DCE-Livre e APG. A equipe de repórteres composta por 
Antonio Biondi, Cristina Charão, Juliana Bertolucci e Vinícius Vieira mapeou diversas situações na USP 
reveladoras de desrespeito à democracia e lesão de direitos. Suas reportagens confirmam o acerto de ban-
deiras como Estatuinte soberana e Diretas já para Reitor. Também publicamos um interessante artigo de 
Maria Christina Thomé sobre a experiência das Comissões Paritárias de 1968, baseado em sua dissertação 
de mestrado.

O Editor
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SucESSão coM ElEiçõES 
DirEtaS, quanDo?

Vinícius Rodrigues Vieira
Equipe da Revista Adusp

Eleições paritárias e consultas à comunidade são métodos adotados 
por outras universidades estaduais e também por universidades 

federais para definir seus dirigentes. Na USP, o processo de escolha 
do Reitor é o mais restrito e antidemocrático do Brasil. O  universo de 

candidatos restringe-se aos professores titulares. O colégio eleitoral, que 
no primeiro turno congrega apenas 1677 membros, cai para 290 no 
segundo turno (respectivamente 1,7% e 0,3% da comunidade de 95 

mil pessoas) e a decisão final cabe ao Governador
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O 
processo de escolha 
da pessoa que virá a 
ocupar, no período 
2006-2009, o prin-
cipal cargo da USP, 
o de Reitor, volta a 

colocar em evidência a questão da 
democracia. Comparada às demais 
universidades públicas brasileiras, 
a USP é a mais autoritária no que 
se refere ao processo de escolha de 
Reitor. Na sucessão do reitor Adol-
pho José Melfi, prevista para ocorrer 
em dois turnos, nos dias 25 de outu-
bro e 8 de novembro de 2005, mais 
uma vez entrariam em ação dispo-
sitivos restritivos, que dão absoluto 
controle do processo ao grupo de 
burocratas que gere a universidade.

Levantamento do Informativo 
Adusp aponta que outras institui-
ções públicas realizam, no mínimo, 
consultas às respectivas comunida-
des, cujos resultados são levados em 
conta pelos colegiados responsáveis 
pela elaboração de listas a partir 
das quais os dirigentes são esco-
lhidos. Em alguns casos, a vontade 
expressa pelas urnas é soberana, 
ainda que formalmente a legisla-
ção determine a homologação dos 
resultados por algum colegiado e 
a nomeação por uma autoridade 
externa à universidade (Governa-
dor ou Ministro da Educação).

A promulgação, em 1996, da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB), provocou retrocessos em 
várias instituições, principalmente 
no que se refere à paridade, pois 
antes da LDB algumas delas con-
tabilizavam os votos das consultas 
de modo que docentes, estudantes 
e funcionários tivessem o mesmo 
peso no resultado final. 

Além de não prever a eleição 
direta de reitores, a LDB restringe a 
democracia ao determinar que, “em 
qualquer caso, os docentes ocupa-
rão setenta por cento dos assentos 
em cada órgão colegiado e comis-
são, inclusive nos que tratarem da 
elaboração e modificações estatu-
tárias e regimentais, bem como da 
escolha de dirigentes” (artigo 56, 
parágrafo único). Com isso, a parti-
cipação de funcionários e estudan-
tes é reduzida a no máximo 30% do 
colégio eleitoral.

Nos seus colegiados, a USP ultra-
passa o já elevado percentual de 
70% de docentes definido na LDB, 
situando-se portanto numa situação 
de ilegalidade que agrava a falta de 
democracia no processo eleitoral. 
No Conselho Universitário (CO), os 
docentes perfazem 80,6% dos mem-
bros. Quando analisada a composi-
ção do colégio eleitoral que vota no 
1º turno do processo de escolha do 
Reitor, os docentes chegam a repre-
sentar 88% do total de eleitores, 
índice que cai para 85% no 2º turno 
(vide Quadro 1).

Porém, falar-se em “docentes” 
é quase uma impropriedade neste 

caso, pela simples razão de que 
nos colegiados da USP a grande 
maioria dos membros é consti-
tuida por professores titulares — 
uma subcategoria formada pelos 
que chegam ao topo da carreira 
docente, que controla os principais 
postos da administração universi-
tária e detém com exclusividade a 
prerrogativa de candidatar-se ao 
cargo de Reitor. Exemplo: 87% 
dos membros docentes do CO são 
professores titulares (ver p. 17)

Além de expressar a vontade 
de uma minoria, o processo de 
escolha do Reitor na USP é anti-
democrático nas duas pontas: 
na inicial, o universo dos que 
têm direito de candidatar-se ao 
cargo, reservado exclusivamente 
aos professores titulares; e na 
final, porque cabe ao Governa-
dor a última palavra, escolhendo 
numa lista tríplice o nome do seu 
agrado.

De acordo com o artigo 36 do 
Estatuto da USP, a elaboração da 
lista tríplice de candidatos a Reitor 
a ser encaminhada ao Governador 
do Estado ocorre em dois turnos 
com voto secreto. 

QUADRO 1 - Eleições para Reitor em 2005 - Colégio eleitoral 

Categoria

PRIMEIRO TURNO SEGUNDO TURNO

Número de 
eleitores

Participação 
no colégio

Número 
de eleitores

Participação 
no colégio

Docentes 1476 88,0% 247 85,2%

Discentes 135 8,0% 34 11,7%

Funcionários 60 3,6% 3 1,0%

Outros* 6 0,4% 6 2,1%

Totais 1677 100,0% 290 100,0%

Fonte: Lista de Eleitores (2005) - Secretaria Geral da USP (04/10/2005)
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No 1° turno, são “eleitos oito 
nomes pelos membros da Assem-
bléia Universitária, composta pelo 
Conselho Universitário, pelos Con-
selhos Centrais [Cultura e Extensão 
Universitária; Graduação; Pós-
Graduação; Pesquisa] e pelas Con-
gregações das Unidades” (inciso 
II). No atual processo sucessório, 
este colégio eleitoral congrega 1677 
pessoas, algo em torno de 1,7% do 

conjunto da comunidade universi-
tária, que somava, em 2004, mais 
de 95 mil pessoas.

No 2° turno, há uma redução do 
colégio eleitoral, provavelmente 
sui generis no país: três nomes são 
escolhidos dentre os oito profes-
sores titulares apontados em pri-
meiro turno, “sendo eleitores os 
membros do Conselho Universitário 
e dos Conselhos Centrais” (inciso 

III, grifo nosso). Portanto, as con-
gregações são excluídas. Assim, no 
segundo turno o colégio eleitoral é 
reduzido a 290 pessoas (0,3% da 
comunidade da USP), dentre as 
quais os professores titulares são 
ampla maioria, 85%. Neste colé-
gio eleitoral hiper-restrito, a repre-
sentação dos funcionários sofre 
novo enxugamento, baixando para 
somente 1%! 

Quadro 2a - Escolha de Reitor - Comparativo entre Universidades Públicas Brasileiras - Estaduais Paulistas
Universidade USP Unicamp Unesp

Sistema de Escolha Colegiado
Colegiado, com con-
sulta à comunidade

Colegiado, com 
consulta à comuni-
dade

Colégio eleitoral

Dois colegiados (um 
para cada turno) com-
postos majoritariamente 
por Professores Titulares

Docentes (70%)  Estu-
dantes (13%) Fun-
cionários (10%) 
Representantes externos 
(7%)

Docentes (69%)  
Estudantes (14%) 
Funcionários (14%) 
Representantes 
externos (3%)*

Consulta à comu-
nidade ou eleição 
(sistema de pesos)

Não há consulta oficial

Consulta oficial com os 
seguintes pesos: docen-
tes 60%, estudantes 
20%, funcionários 20%

Consulta oficial com 
os seguintes pesos: 
docentes 70%, estu-
dantes 15%, funcio-
nários 15%

Palavra final

Governador escolhe 
um dos nomes da lista 
tríplice elaborada pelo 
colegiado responsável 
no 2º turno

Governador escolhe 
um dos nomes da lista 
tríplice elaborada pelo 
colegiado responsável

Governador escolhe 
um dos nomes da 
lista tríplice elabo-
rada pelo colegiado 
responsável

Requisito mínimo 
para candidatura

Professor Titular Professor Titular Professor Titular

Destaque

Colegiados que esco-
lhem o Reitor não 
possuem sequer a 
composição determi-
nada pela LDB (70% de 
docentes).

Estatuto da instituição 
estabelece consulta à 
comunidade

Havia paridade na 
consulta à comu-
nidade até 1997, 
quando foi instituído 
o atual sistema

* No caso da Unesp, considera-se a hipótese de haver 111 votantes. Pode haver menos se determinados eleitores ocuparem 
vagas concomitantemente em mais de um colegiado que compõe o colégio eleitoral.
Fonte: Universidades, MEC, ADs e DCEs



�

Outubro 2005Revista Adusp

Os nomes que compõem a lista 
tríplice precisam de maioria absoluta 
de votos (artigo 36, inciso IV). “Se 
em dois escrutínios a maioria abso-
luta não for atingida far-se-á uma ter-
ceira votação, incluindo-se na lista os 
nomes que receberem maior número 
de sufrágios” (inciso V). 

Tanto no 1° como no 2° turno, 
cada eleitor tem direito a apenas um 
voto, “devendo seu voto em cada 

um dos turnos conter no máximo 
três nomes” (parágrafo único, inciso 
VII). Explica-se essa regra: na buro-
cracia da USP, certos professores 
titulares ocupam mais de uma vaga 
em colegiados. Definida finalmente 
pelo exíguo colégio eleitoral do 2° 
turno, a lista tríplice segue para a 
decisão do Governador. 

Também no processo de esco-
lha de Vice-Reitor, elabora-se 

uma lista tríplice que é enviada ao 
Governador, a quem cabe a decisão 
final, e apenas professores titulares 
são elegíveis. A escolha, contudo, é 
realizada em único turno, dela par-
ticipando somente os membros do 
Conselho Universitário e dos Con-
selhos Centrais. 

Nos Quadros 2a, 2b e 2c o leitor 
encontrará um resumo do processo 
de escolha de Reitor em nove uni-

Quadro 2b- Escolha de Reitor - Comparativo entre Universidades Públicas Brasileiras - Outras Estaduais
Universidade UEM UERJ UENF

Sistema de Escolha

Diretas, com homo-
logação dos resulta-
dos da consulta pelo 
Conselho Universitário 
(COU).

Diretas, com homo-
logação dos resulta-
dos pelos Conselhos 
Superiores da Univer-
sidade

Diretas, com homolo-
gação dos resultados 
da consulta pelo Con-
selho Universitário

Colégio eleitoral * * *

Consulta à comu-
nidade ou eleição 
(sistema de pesos)

Eleição com os seguin-
tes pesos: docentes 
(70%), estudantes 
(15%), funcionários 
(15%)

Paritária

Eleição com os 
seguintes pesos: 
docentes (70%), estu-
dantes (15%), funcio-
nários (15%)

Palavra final

Governador nomeia 
um dos nomes de lista 
sêxtupla, encaminha-
dos na ordem de clas-
sificação na consulta

Ao Governador cabe 
apenas nomear o 
reitor e o vice-reitor 
escolhidos. Na prá-
tica, o resultado da 
consulta é soberano

Ao Governador cabe 
apenas nomear o 
reitor e o vice-reitor 
escolhidos. Na prá-
tica, o resultado da 
consulta é soberano

Requisito mínimo 
para candidatura

Qualquer membro da 
carreira docente

Qualquer docente, 
desde que efetivo há 
5 anos

Professor Associado

Destaque

Governador costuma 
referendar o resultado 
da consulta, que teve 
sistema paritário desde 
o pleito de 1986 até o 
de 2002

Eleições diretas para 
Reitor são garantidas 
pela Constituição do 
Estado

Eleições diretas para 
Reitor são garantidas 
pela Constituição do 
Estado

*  A composição detalhada dos colegiados da UEM, Uerj e Uenf não importa, já que eles apenas homologam os resultados da 
consulta. Todos seguem a LDO (70% de professores).
Fonte: Universidades e ADs
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versidades públicas brasileiras. 
Os processos mais democráticos e 
abertos às respectivas comunidades 
são encontrados em universidades 
federais e universidades estaduais 
de outros Estados. Mas mesmo na 
Unesp e Unicamp, que integram o 
sistema de universidades estadu-
ais paulistas, há um maior grau de 
participação democrática, embora 
permaneçam severas restrições que 
precisariam ser removidas.

Na Unicamp, o Conselho Uni-
versitário (Consu), composto por 
71 pessoas, sendo 50 docentes 
(70%), constitui uma comissão 
eleitoral com alguns de seus inte-
grantes. Esta é responsável pela 
organização de uma consulta à 
comunidade, definida pelo estatuto 
da instituição, na qual os docentes 
possuem 60% do peso dos votos. 
Funcionários e alunos têm peso de 
20% cada.

Os três nomes mais votados na 
consulta são encaminhados ao Consu, 
que não tem obrigação de mantê-los 
na ordem escolhida pela comunida-
de, podendo substituí-los e eleger 
outros candidatos, inclusive docentes 
que não tenham participado da con-
sulta, para compor a lista tríplice que 
é enviada ao Governador. 

“Se a gente comparar com outras 
universidades, há uma participação 
muito maior [da comunidade]”, 

Quadro 2c- Escolha de Reitor - Comparativo entre Universidades Públicas Brasileiras - Federais
Universidade UFSC UFSCar UFPA*

Sistema de Escolha
Colegiado, com con-
sulta à comunidade

Colegiado, com 
consulta à comuni-
dade

Diretas, com homologa-
ção dos resultados da 
consulta pelo Conselho 
Universitário (Consun)

Colégio eleitoral
Docentes (70%), Estu-
dantes e Funcionários 
(30%).

Docentes (70%), 
Estudantes e Funcio-
nários (30%).

**

Consulta à comu-
nidade ou eleição 
(sistema de pesos)

Paritária Paritária Paritária

Palavra final

Ministro da Educa-
ção escolhe um dos 
nomes da lista tríplice 
elaborada pelo cole-
giado responsável

Ministro da Edu-
cação escolhe um 
dos nomes da lista 
tríplice elaborada 
pelo colegiado res-
ponsável

Em “desobediência civil”, 
o Consun concordou em 
enviar apenas o nome do 
mais votado, deixando o 
Ministro da Educação sem 
alternativas

Requisito mínimo 
para candidatura

Professor Doutor Professor Doutor Professor Doutor

Destaque

Consulta à comuni-
dade é  organizada 
pelas respectivas 
entidades de repre-
sentação das três 
categorias

Lista tríplice contém 
apenas integrantes 
da chapa vencedora 
das eleições para 
evitar “surpresas”

Em 1993, foi adotado o 
sistema de voto universal, 
não tendo havido qual-
quer ponderação que con-
ferisse paridade ou pesos 
distintos às categorias.

* Informações referentes ao processo de escolha de 2005. A cada nova escolha, é aprovado um novo regimento eleitoral.
** A composição detalhada do Colégio Eleitoral da UFPA não importa, já que ele apena homologa os resultados da consulta.  
De qualquer forma, a LDO é seguida (70% de professores).
Fonte: Universidades, MEC e ADs
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constata a professora Ma-
ria Aparecida Moysés, 
presidente da Asso-
ciação dos Docentes 
da Unicamp (Aduni-
camp) entre 2003 e 
2005 e ex-docente da 
USP. Devido ao peso 
desproporcional dos 
docentes nos colegia-
dos e na consulta à co-
munidade no processo 
de escolha do Reitor, 
persiste na Unicamp o de-
bate sobre a paridade.

Para Potiguara Mateus, 
coordenador do DCE-
Unicamp, a ausência da 
paridade “desestimula a 
participação da comuni-
dade” nas eleições para 
reitor. Assim como o 
DCE-Unicamp, o Sindi-
cato dos Trabalhadores da 
Unicamp (STU) é favorá-
vel à paridade. Já a pro-
fessora Maria Aparecida 
lembra que “não é uma 
discussão tranqüila” entre 
os docentes, e cita um plebiscito re-
alizado pela Adunicamp na década 
passada entre associados, no qual a 
idéia da paridade foi derrotada.

No que se refere às normas de 
elegibilidade, a Unicamp sofreu um 
retrocesso no final dos anos 1980, 
quando se proibiu a candidatura 
de professores associados e profes-
sores doutores ao cargo de Reitor. 
Esse bloqueio também ocorre na 
Unesp. O presidente da Associação 
dos Docentes da Unesp (Adunesp), 
professor Milton Vieira do Prado 
Júnior, informa que a entidade de-
fende que, no mínimo, possam se 

candidatar a Reitor os professores 
doutores. Posição idêntica é susten-
tada pela Associação dos Docentes 
da USP (Adusp). 

Tal ampliação certamente demo-
cratizaria o universo de elegíveis, 
que passaria a incluir, além dos pro-
fessores doutores, os associados (na 
Unesp, livres-docentes). Na USP, 
em vez dos 833 possíveis candidatos 
da atualidade — os professores titu-
lares — passar-se-ia a 4.841, assim  
contemplando-se 95% dos 5.078 
professores (tamanho do corpo do-
cente em 2004). Porém, permanece-
riam sem direito de candidatar-se os 

professores assistentes e 
os auxiliares. Sem falar 

nos funcionários téc-
nico-administrativos, 
igualmente excluídos.

Na Unesp, os vo-
tos dos professores 
possuem 70% do 
peso, enquanto alu-

nos e funcionários 
têm 15% cada na con-

sulta à comunidade. São 
proporções que obedecem 

à determinação draconiana 
da LDB. Antes de esta entrar 

em vigor, em 1997, havia paridade 
entre as três categorias. A 
regra foi alterada durante 
a gestão do reitor Antônio 
Manuel (1997-2001), sob 
o argumento de adequar 
a universidade à nova lei. 
“Houve um retrocesso”, 
protesta o professor Hélio 
Borghi, diretor da Facul-
dade de História, Direito 
e Serviço Social de Fran-
ca, e presidente da comis-
são eleitoral de 2004. 

Os órgãos colegiados da Unesp 
também passaram a ser compos-
tos conforme a prescrição da LDB. 
Além disso, o colégio eleitoral que 
elabora a lista tríplice, muito restri-
to, somente inclui os membros do 
Conselho Universitário, do Conse-
lho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
Universitária (Cepe) e do Conse-
lho de Administração e Desenvol-
vimento (Cade), num total de, no 
máximo, 109 pessoas. 

Depende exclusivamente de 
mudanças nos estatutos da USP, 
Unesp e Unicamp, sem necessi-
dade de interferências externas 

Como ocorre na USP, Unesp e Unicamp 

reservam aos professores titulares  

o privilégio da candidatura ao cargo  

de Reitor. Adunesp e Adusp  

defendem que professores doutores  

e professores livres-docentes  

também possam candidatar-se
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aos campi, a realização de eleições 
diretas para Reitor. A Constituição 
Estadual, no artigo 254, estabelece 
que “a autonomia da universidade 
será exercida, respeitando, nos 
termos do seu estatuto, a necessá-
ria democratização do ensino e a 
responsabilidade pública da insti-
tuição”, observando, entre outros 
princípios, conforme enunciado no 
parágrafo 2º, a “representação e 
participação de todos os segmentos 
da comunidade interna nos órgãos 
decisórios e na escolha dos dirigen-
tes, na forma de seus estatutos”.

No Rio de Janeiro, a Consti-
tuição do Estado, promulgada em 
1989, estabelece explici-
tamente a realização de 
eleições para Reitor nas 
universidades estaduais: 
“a escolha dos reitores 
das universidades públi-
cas estaduais será efetu-
ada por meio de eleição 
direta e secreta, com a 
participação da comu-
nidade universitária, de 
acordo com seus estatu-
tos” (artigo 310). 

As eleições para Reitor na Uni-
versidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj) vêm ocorrendo de 
maneira paritária desde o primeiro 
pleito sob a nova Constituição, reali-
zado em 1990. “Conquistamos uma 
coisa que nos orgulha”, declara o 
professor Antonio Coscarelli, dire-
tor da Associação de Docentes da 
Uerj (Asduerj), enfatizando o cará-
ter democrático do processo.

No último pleito, em 2003, os 
candidatos a Reitor e a Vice-Reitor 
compuseram chapas, sendo a vota-
ção para o primeiro cargo vinculada 

à do segundo. Para organizar o pro-
cesso, foi constituída uma comissão 
eleitoral composta por cinco mem-
bros oriundos de colegiados, além 
de um representante de cada uma 
das entidades de representação da 
comunidade universitária. Qual-
quer docente podia candidatar-se a 
Reitor, desde que fosse efetivo na 
Uerj há cinco anos.

Na Universidade Estadual do 
Norte Fluminense (Uenf), todavia, 
houve tentativas de impor discrimi-
nação. O professor Hernan Mal-
donado, presidente da Associação 
dos Docentes da Uenf (Aduenf), 
afirma que havia correntes na uni-

versidade que defendiam 
a limitação da elegibili-
dade aos professores titu-
lares. No final, o direito 
foi estendido aos profes-
sores associados. 

Em atividade há apenas 
12 anos, a Uenf realiza 
eleições para Reitor con-
forme as determinações 
da LDB. Como não se 

trata de um colegiado restrito, mas 
de toda a comunidade, para fazer 
cumprir a lei a Uenf aplica o peso 
de 70% ao voto dos professores, 
enquanto alunos e funcionários têm 
15% cada. Para o professor Maldo-
nado, é “complicado dar peso igual a 
todos”: na medida em que o número 
de estudantes e servidores é muito 
superior ao de docentes, abrir-se-ia a 
possibilidade de se eleger um candi-
dato “com carisma”, mas “sem expe-
riência administrativa”. 

Na Universidade Estadual de 
Maringá (UEM), tal como na Unesp, 
houve um retrocesso sob pretexto de 

A realização de eleições diretas  

para Reitor depende unicamente  

de mudanças nos estatutos da USP, Unesp  

e Unicamp. São eles que dão ao 

Governador a palavra final na escolha

Daniel Garcia

Reitoria: centro de poder em disputa na universidade
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adaptar a instituição às determina-
ções da LDB. Em 2004, por decisão 
do Conselho Universitário (COU), a 
paridade foi suprimida da consulta à 
comunidade no processo de escolha 
do Reitor, rompendo um processo 
que havia se iniciado no pleito de 
1986 e já estava garantido em esta-
tuto, fruto de uma luta da comuni-
dade universitária. A votação ocorre 
em chapas compostas por um candi-
dato a Reitor e outro a Vice-Reitor, 
e normalmente é referendada pelo 
COU e pelo Governador.

Na próxima eleição, prevista para 
2006, será usado um sistema de pesos 
idêntico ao empregado na Uenf. A 
mudança provocou críticas 
na comunidade universi-
tária. Segundo o professor 
José Adalberto Dantas, 
secretário da Associação 
dos Docentes da UEM 
(Aduem), as entidades de 
representação de alunos, 
funcionários e docentes 
vêm debatendo caminhos 
para reverter a medida.

Apesar das restrições impostas 
pela LDB, a Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar) ainda mantém 
na consulta à comunidade o sistema 
paritário. O resultado da consulta é 
submetido a um colégio eleitoral que, 
este sim, segue a LDB: composto pelo 
Conselho Universitário, Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão e repre-
sentantes da comunidade, possui 
70% de professores. “Desde que o 
implementamos, o colégio eleitoral 
tem respeitado o nome que a comu-
nidade indica”, afirma a professora 
Nancy de Almeida, chefe de Gabi-
nete da Reitoria da UFSCar. Aliás, 
“para não correr o risco”, esclarece 

ela, o colégio tem colocado nas listas 
tríplices de Reitor e Vice-Reitor 
enviadas ao MEC apenas os nomes 
de integrantes da chapa vencedora 
na consulta à comunidade.

As chapas são compostas sempre 
por sete pessoas: um candidato a 
Reitor, um a Vice-Reitor e cinco a 
Pró-Reitores. Assim, fica garantida 
a escolha, pelo MEC, de uma pessoa 
que represente o grupo da preferên-
cia da comunidade universitária. 
Ao contrário do que ocorre nas es-
taduais paulistas, as universidades 
federais permitem que professores 
doutores sejam candidatos a Reitor.

Tal como ocorre na UFSCar, o 

colégio eleitoral da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) 
também respeita as proporções de-
terminadas pela lei, mas reúne-se 
apenas depois da consulta paritária 
à comunidade, organizada pelas en-
tidades de representação de profes-
sores, funcionários e alunos. Embora 
reconheça que o fato de o colégio 
eleitoral acatar o resultado da con-
sulta paritária é um avanço demo-
crático, o professor da UFSC Paulo 
Rizzo, 1º vice-presidente do Andes-
SN, afirma: “O que a lei determina 
não é democrático”. 

Rizzo defende que o processo 
de escolha deveria “encerrar-se na 

universidade, na consulta à comuni-
dade”, pois o atual sistema impede a 
plena autonomia das universidades 
federais, dando margem à indicação 
de reitores que não obtêm a maioria 
dos votos em sua instituição. O reitor 
da UFSC, professor Lúcio Botelho, 
concorda que as listas tríplices devem 
desaparecer, pois o processo eleito-
ral, na sua opinião, precisa esgotar-se 
no âmbito da instituição. “O proces-
so de autonomia não ficará completo 
sem isso”, sentencia.

A reforma universitária propos-
ta pelo governo Lula traz novida-
des positivas em relação à escolha 
de reitores. A terceira versão do 

anteprojeto de lei, dada 
a conhecer pelo MEC em 
junho de 2005, estabelece, 
no artigo 47 (Capítulo III, 
Seção I – Da Universidade 
Federal), que “o estatuto 
de universidade federal 
deve estabelecer a forma 
de escolha do Reitor e do 
Vice-Reitor, com ele re-
gistrado, mediante eleição 

direta pela comunidade”.
Quanto aos critérios de elegibili-

dade, há uma limitação na reforma: 
os candidatos a Reitor e Vice-Rei-
tor precisarão, obrigatoriamente, ter 
“pelo menos dez anos de docência no 
ensino superior público” (artigo 47, 
parágrafo 1º). A recondução aos car-
gos, atualmente permitida uma única 
vez, fica vedada, mas haverá amplia-
ção dos mandatos de Reitor e Vice-
Reitor de quatro para cinco anos.

Em 2005, na escolha para Reitor, 
o Conselho Universitário (Consun) 
da Universidade Federal do Pará 
(UFPa) decidiu não enviar ao MEC 
uma lista tríplice de postulantes 

Apesar das restrições impostas pela LDB, a 

UFSCar mantém a consulta à comunidade 

com sistema paritário. O resultado é 

submetido a um colégio eleitoral, que tem 

acatado o nome vitorioso na consulta
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aos cargos de Reitor e Vice-Reitor. 
Além disso, “no regimento eleitoral, 
o próprio Consun já se comprome-
tia a acatar o resultado da comuni-
dade”, conta a professora Marlene 
Freitas, à época vice-reitora da UFPa 
e a quem coube presidir os trabalhos 
do Consun durante o processo elei-
toral, já que o presidente do colegia-
do, o reitor Alex Fiúza de Mello, foi 
candidato à reeleição.

A comunidade manifestou-se em 
consulta paritária, coor-
denada por uma comissão 
eleitoral de nove mem-
bros, com três represen-
tantes de cada categoria. O 
professor Mello obteve a 
maioria dos votos (em va-
lores absolutos e também 
no resultado ponderado) e 
foi eleito para mais quatro 
anos. Desde 1985 a UFPa 
realiza consultas à comu-
nidade para escolher Rei-
tor e Vice-Reitor. “Já faz 
parte de nossa tradição”, 
orgulha-se a professora 
Jane Beltrão, presidente 
da comissão eleitoral de 
2005. Para ela, o envio, ao 
MEC, de apenas um nome 
para cada um dos cargos 
em disputa tratou-se de 
um ato de “desobediência civil”, 
pois contrariou aquilo que é deter-
minado pela legislação em vigor. A 
professora classifica como “muito 
hierarquizado” o sistema de com-
posição de colegiados prescrito pela 
LDB. “Não tenho medo de eleições 
paritárias”, diz. 

Persiste, porém, o debate sobre a 
existência de pesos para diferenciar 
ou equiparar votos entre categorias. 

“Não pode haver diferenciação”, 
sustenta a presidente da Associação 
dos Docentes da UFPa (Adufpa), 
professora Vera Jacob, em nome 
da entidade, cuja posição tomada 
em assembléia é pelo voto universal 
— ou seja, sem qualquer sistema de 
pesos. A Adufpa chegou a propor o 
sistema ao Consun em 2005, quando 
da discussão do regimento eleitoral, 
mas o voto universal foi preterido 
em favor do sistema paritário.

A presidente da Adufpa argu-
menta que, em eleições para car-
gos públicos, não há diferenciação 
do peso dos votos de acordo com 
a categoria profissional a que per-
tence cada eleitor. Em 1993, relata, 
o sistema foi usado na UFPa. Ela 
qualifica a experiência como “fan-
tástica”, tendo sido, a seu ver, as 
eleições mais democráticas da his-
tória da universidade.  

Outra discordância da Adufpa 
reside na fórmula adotada para o 
cálculo da paridade, que considera 
o universo total de eleitores poten-
ciais em cada categoria em vez dos 
votantes (vide quadro). A conseqü-
ência disso é que o candidato que 
obtém mais votos na categoria que 
mais compareceu às urnas acaba 
tendo sua pontuação elevada. 

A professora Vera conta que hou-
ve uma “polêmica muito grande” 

na universidade quanto à 
regra adotada. A Adufpa 
defendia que apenas os 
votantes fossem conside-
rados no cálculo da pa-
ridade. A docente ainda 
acusa o Consun de ter es-
tabelecido a regra para be-
neficiar o professor Mello, 
que teria direcionado sua 
campanha aos estudantes, 
a categoria mais numerosa 
da universidade, com cer-
ca de 38 mil integrantes, 
incluindo alunos de outros 
cursos além dos regulares. 

De fato, dos 10.745 
estudantes que votaram 
5.252 escolheram o Rei-
tor, que obteve um total de 
7.259 votos, contra 4.572 
da segunda colocada, a 

professora Olgaíses Maués, apoiada 
pela Adufpa. Após a ponderação, o 
professor Melo obteve 34,32 pontos, 
enquanto a professora Maués somou 
11,26 pontos. O terceiro colocado, 
professor Ricardo Ishak, obteve ape-
nas 2.044 votos, atingindo, porém, 
10,19 pontos, bem próximo da segun-
da colocada. Votaram 14.100 pesso-
as, ou, em percentual redondo, 33% 
dos 42.422 eleitores potenciais.

Desde 1985 a UFPa realiza consultas à 

comunidade para escolher Reitor e Vice. 

Em 2005, o Conselho Universitário decidiu 

não enviar ao MEC a lista tríplice, apenas 

indicando os nomes vencedores da consulta

 Fórmula da paridade na UFPA – eleições 2005

P = (VD/UD + VT/UT+VA/UA) . 100 / 3,  onde:

P – pontos obtidos por determinada chapa; VD 
– votos atribuídos à chapa pelos docentes; VT – votos 
atribuídos à chapa pelos técnico-administrativos; VA – vo-
tos atribuídos à chapa pelos alunos; UD – universo de 
docentes aptos a votar; UT – universo de técnico-ad-
ministrativos aptos a votar; UA – universo de alunos 
aptos a votar.
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conSElHo univErSitário 
rEprESEnta uMa uSp 

 quE não ExiStE
Cristina Charão

Jornalista

A característica mais 
marcante do principal 
colegiado da USP 
é a desproporção 
entre o número 
de conselheiros 

professores 
titulares e o 
número de 
conselheiros 

pertencentes às demais 
subcategorias de docentes,  

bem como daqueles que 
representam os funcionários e 
os estudantes. Os titulares são 
833 na USP, mas ocupam 76 

dos 108 assentos do CO, ou 70,4%. 
A subcategoria docente mais 

numerosa na USP, os professores 
doutores, que são 2.726, 
ocupa apenas 2 dos 108 

assentos, ou 1,9%
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V
isto sob qualquer pris-
ma minimamente de-
mocrático, o Conselho 
Universitário (CO) 
representa uma Uni-
versidade de São Paulo 

que não existe. Nesta universidade 
fictícia, os professores titulares são 
a imensa maioria entre os docentes, 
os alunos existem apenas como for-
malidade e os funcionários são um 
detalhe burocrático. Este é o perfil 
que se pode traçar a partir de um 
levantamento de quem são as pes-
soas que representam a comunida-
de da USP em sua instância máxi-
ma e qual é o vínculo que mantêm 
com a instituição.

A característica mais marcante 
do principal colegiado da USP é 
a desproporção entre o número 
de conselheiros professores 
titulares e o número de conse-
lheiros pertencentes às demais 
subcategorias de docentes (vide 
tabela), bem como daqueles que 
representam os funcionários e os 
estudantes. Os titulares, docentes 
no topo da carreira, são somente 
833 na USP, mas ocupam 76 dos 108 
assentos do CO, ou 70,4%. A subca-
tegoria docente mais numerosa da 
USP, os professores doutores, que 
são 2.726, ocupa apenas 2 dos 108 
assentos, ou 1,9%.

A super-representação dos titu-
lares nesse colegiado fica ainda mais 
evidente quando se conhece o per-
centual que essa subcategoria repre-
senta no conjunto da categoria na 
USP: apenas 16,4% dos 5.078 pro-
fessores. Os professores associados, 
que são 1.282 na USP e portanto 
representam uma fatia de 25,2% da 
categoria, detêm apenas 7 dos assen-

tos no CO, ou 6,6%. Os professores 
assistentes, que somam 212, são 4,2% 
da categoria, mas cabe-lhes um único 
assento no CO, ou 1,2%.

Quando se toma o conjunto da 
comunidade USP, que reúne, em 
números redondos, 95 mil pessoas, 
têm-se um outro ângulo dessa dis-
torção, pois os professores titulares 
equivalem a meros 0,87% desse 
universo. Não se trata de um sim-
ples acidente de percurso na ela-
boração das normas que regem a 
USP, mas do produto de uma cor-
relação de forças na qual o grupo 

que, há décadas, “dá as cartas” na 
administração tratou de assegu-
rar e reproduzir suas condições de 
manutenção no poder (vide p. 27). 

A supremacia absoluta da “casta” 
dos professores titulares é mantida 
pela exigência, prevista no Estatuto 
da USP, de que só docentes com 
uma tal titulação podem postular os 
cargos de reitor, pró-reitor e diretor 
de unidade, que são os mais pode-
rosos da universidade e com vaga 
reservada no CO. Os representantes 
eleitos das congregações, aos quais 

se destina quase 1/3 dos assentos do 
CO, poderiam contrabalançar esse 
predomínio dos professores titula-
res. Mas a própria conformação das 
congregações, nas quais também se 
privilegia a presença dos titulares, 
termina por confiar quase sempre a 
um deles a vaga de representante da 
unidade.

Segundo o Estatuto da USP, 
cada unidade tem dois representan-
tes no CO: seu diretor e um repre-
sentante eleito entre os membros da 
respectiva congregação. A suplência 
do primeiro deve ser exercida pelo 
vice-diretor, e a do representante 
eleito por outro membro da con-
gregação, também eleito.  Mas em 
oito unidades a eleição do repre-

sentante, se realmente ocorreu, 
desvirtuou a letra do Estatuto. 

Na Faculdade de Econo-
mia, Administração e Con-
tabilidade (FEA), Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas 

de Ribeirão Preto (FCFRP), 
Escola de Educação Física e 

Esporte (EEFE), Instituto Ocea-
nográfico (IO), Instituto de Ciên-
cias Matemáticas e Computação 
de São Carlos (ICMCSC), Facul-
dade de Filosofia, Letras e Ciên-
cias de Ribeirão Preto (FFLCRP) 
e Escola de Comunicações e Artes 
(ECA), o vice-diretor também é 
o representante da congregação. 
Exclui-se dessa maneira a possi-
bilidade de participação, no CO, 
de algum membro da congregação 
não pertencente ao círculo político 
da direção da unidade. Na Escola 
de Enfermagem de Ribeirão Preto 
(EERP) a vice-diretora é dupla-
mente suplente: do diretor e do 
representante da congregação.

 

No 

CO, as comissões 

permanentes atestam a 

concentração de poder nas 

mãos dos titulares. Todos os 18 

professores que as compõem são 

titulares, e 12 deles diretores 

de unidades
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Entre os membros do Conselho 
Universitário, alguns recebem uma 
dose de poder maior do que a dos 
demais. São os eleitos pelo próprio 
CO para suas comissões permanen-
tes: Comissão de Legislação e Recur-
sos (CLR), Comissão de Atividades 
Acadêmicas (CAA) e Comissão de 
Orçamento e Patrimônio (COP).  
Essas comissões interpretam e apli-
cam as decisões do colegiado a uma 
variada gama de aspectos práticos 
da vida universitária, com um grau 
de autonomia muito grande. A CLR 
influencia fortemente, com seus 
pareceres, a votação de recursos pelo 
CO, bem como um sem-número 
de decisões relativas a importantes 
questões acadêmicas — por exem-
plo, o envolvimento da universidade 
com cursos pagos. 
Já a COP 
r e s o l v e 
o n d e  e 
c o m o 
aplicar os recur-
sos orçamentários 
da instituição.

A composição destas comissões 
é mais um indício da concentração 
de poder nas mãos dos professores 
titulares. Especificamente, neste 
caso, dos diretores das unidades. 
Cada uma delas é formada por sete 
membros — seis docentes e um 
estudante. Todos os 18 professores 
que participam das comissões são 
titulares. Destes, 12 são diretores de 
unidades. Alguns deles compõem há 
décadas as mesmas comissões.

Na universidade representada 
pelo CO, estudantes e funcionários 
têm sua participação limitada, para 
evitar prejuízo às decisões toma-
das em um órgão com tanto poder. 
Estatutariamente, os alunos de gra-

duação têm sua representação limi-
tada a 10% do total de docentes no 
conselho, e os de pós-graduação a 
5%: a regra aparenta democracia 
quando relativiza a presença dos 
alunos em relação à docência. Se 
a segunda categoria cresce, a pri-
meira também. Mas tomou-se o cui-
dado de manter-se sempre a mesma 
distância entre uma e outra. 

Há ainda o que se poderia cha-
mar de “expansão territorial inde-
vida”, ou a ocupação de vagas não 
reservadas a titulares ou a docen-
tes. É o caso do representante dos 
ex-alunos previsto no Estatuto da 
USP. Hoje, essa representação é 
exercida pela professora titular 
aposentada Myriam Krasilchik, 

que está longe de ser 
uma “ex-aluna” 

qualquer, pois 
foi diretora 
da  Facu l -
d a d e  d e 

Educação e, 
no período 1994-

1997, vice-reitora da 
USP. Sua suplente é a 
professora titular apo-
sentada Sílvia Berlanga 

de Moraes Barros, da 
Faculdade de Ciên-

cias Farmacêuticas.

DOCENTES - Distribuição por classe e regime de trabalho - USP, 2004

Categoria RDIDP RTC RTP Totais Particip. 
total CO % Prof. 

no CO % CO

Titulares 743 86 4 833 16,4% 76 87,3% 70,4%
Associados 1031 204 47 1282 25,2% 7 8,0% 6,5%
Doutores 2145 428 153 2726 53,7% 2 2,3% 1,9%

Assistentes 85 55 72 212 4,2% 1 1,2% 0,9%
Auxiliares 6 9 10 25 0,5% 1 1,2% 0,9%

Total 4010 782 286 5078 100,0% 87 100,0% 80,6%
Fonte: Anuário Estatístico da USP (2004)
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EStatuto rEStringE 
participação DE 

funcionárioS E EStuDantES 
noS colEgiaDoS Da uSp

Vinícius Rodrigues Vieira
Equipe da Revista Adusp
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Em todos os colegiados, a representação dos funcionários é 
meramente simbólica. Os alunos de graduação e pós-graduação 

também contam com representação muito aquém de sua expressão 
numérica. A importância de funcionários e estudantes como 

categorias protagonistas da vida universitária é desprezada. Como 
caminho para uma USP mais democrática, o DCE e o Sintusp 

defendem a composição tripartite dos colegiados. Na mesma 
lógica, deveriam ocorrer eleições diretas e paritárias para Reitor, 

reivindicação que se soma à da realização de uma assembléia 
estatuinte tripartite, exclusiva e soberana

“N
a USP, há 
uma esqui-
zofrênica 
r e l a ç ã o 
e n t r e  a 
vontade da 

comunidade e as decisões tomadas”. 
A frase de Rodolfo Vianna, diretor 
do Diretório Central dos Estudan-
tes-Livre Alexandre Vannucchi Le-
me (DCE) e um dos representantes 
discentes no Conselho Universitário 
(CO), resume a atual estrutura de 
poder da universidade, em que uma 
verdadeira casta, a dos professores ti-
tulares, detém a maioria dos assentos 
nos colegiados e determina os rumos 
da universidade conforme seus inte-
resses e sua visão de mundo.

Vianna afirma existir uma rela-
ção de “vassalagem” entre a maioria 
dos membros do CO e o Reitor, na 
medida em que cabe a este a palavra 
final na escolha dos diretores de uni-

dade (todos necessariamente pro-
fessores titulares), e estes perfazem 
metade da composição do principal 
colegiado da USP.

“A falta de democracia é tamanha 
que a única forma encontrada para 
levantar o debate sobre fundações foi 
uma atitude um pouco mais drástica: 
ocupar a sala do Conselho Univer-
sitário”, exemplifica, referindo-se à 
mobilização do DCE contra a apre-
ciação pelo CO em 2001, sem qual-
quer debate prévio na comunidade, 
de uma minuta de “regulamentação” 
das atividades das fundações privadas 
“de apoio”. Em virtude da ocupação 
da sala do CO, que ocorreu ao final 
do reitorado de Jacques Marcovitch, 
vários estudantes sofreram punições 
com base no Regimento Disciplinar, 
código aprovado na década de 1970, 
portanto na fase pós-Ato Institucio-
nal nº 5 do regime militar instaurado 
em 1964. 

No CO, são apenas 11 os repre-
sentantes discentes, sendo oito de 
graduação e três de pós-graduação, 
correspondendo, respectivamente 
a 7,4% e 3,7% dos membros com 
direito a voto. No total, o maior 
segmento da USP, os estudantes — 
75 mil em 2004 — conta com uma 
fatia de meros 11,1% dos membros 
do CO. Alega-se, contra uma par-
ticipação maior dos estudantes, a 
transitoriedade de sua condição: 
eles permanecem na universidade 
por um período relativamente cur-
to, quando comparados aos pro-
fessores. “Mas esse argumento é 
superficial”, contesta o diretor do 
DCE, “porque, se houvesse de fato 
essa compreensão, não haveria por 
quê funcionários não participarem 
na mesma medida que os profes-
sores. Porém, os funcionários são 
até menos representados do que os 
próprios estudantes”.
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Em todos os colegiados 
da USP, a representação dos 
funcionários é meramente 
simbólica. O CO conta com 
apenas três representantes 
dos funcionários, ou seja, 
2,8% do total dos membros 
do colegiado. A discrimi-
nação transparece no pró-
prio Estatuto: enquanto aos 
estudantes concede-se um 
percentual, ainda que peque-
no, das vagas reservadas aos 
docentes, aos funcionários 
não cabe mais do que um singelo 
número absoluto: “três represen-
tantes”, reza o inciso XI do artigo 
15 (vide quadro). “Fica como se a 
gente não fosse parte da engrena-
gem”, protesta Aníbal Cavali, dire-
tor do Sintusp e ex-representante 
dos funcionários na Congregação 
da Faculdade de Direito (de 2001 
a 2003). Constatação que traduz o 
sentimento dos funcionários quan-
to à atual estrutura de poder da 
universidade. 

A Tabela 1, preparada com base 
em dados da própria USP relativos 
ao ano de 2004, revela a brutal dis-
paridade existente na representação 

das categorias no CO, considerados 
os respectivos contingentes numéri-
cos. Ressalva preliminar: embora a 
tabela aluda à categoria “docentes”, 
nada menos do que 87,3% dos seus 
representantes no colegiado são, na 
verdade, professores titulares. 

Esclareça-se ainda que 
o item “Outros represen-
tantes” inclui um represen-
tante das sete entidades 
associadas à USP (Instituto 
de Pesquisas Energéticas-
Ipen, Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas-IPT, Instituto 
Dante Pazzaneze de Cardio-
logia, Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina, 
Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto,  Instituto de 

Medicina Social e de Criminologia 
de São Paulo e Fundação Antonio 
Prudente); um representante da 
Federação das Indústrias (Fiesp), 
um da Federação do Comércio 
(Fcesp) e um da Federação da 
Agricultura (Faesp); um da Funda-
ção de Apoio à Pesquisa-Fapesp; e 
um das “classes trabalhadoras”. 

Por levarmos em conta a repre-
sentação real e não a formal, 
incluimos entre os docentes a 
“representante dos ex-alunos”, por 
tratar-se de professora titular apo-
sentada, ex-vice-reitora da USP.

A subrepresentação nos cole-
giados é apenas uma das facetas 

Composição do Conselho Universitário da USP

Categoria Quantos são 
na USP

Quanto 
representam na 
comunidade USP

Quantos são 
e quanto 

representam no CO
Docentes 5.078 5,3% 87 80,6%
Alunos 

(graduação) 
43.878 46,1% 8 7,4%

Alunos (pós) 31.259 32,8% 4 3,7%
Funcionários 15.008 15,8% 3 2,8%

Outros 
representantes 6 5,5%

Fontes: Secretaria Geral da USP, Anuário Estatístico da USP (2004) 

“Na São Francisco, os 

professores contam com 

um elevador exclusivo. 

Você quer exemplo mais 

claro da discriminação 

que sofremos e da falta de 

democracia na USP?”

Aníbal Cavali, do Sintusp

Daniel Garcia
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do apartheid político e normativo 
(ou burocrático, se se preferir) 
existente na USP. Magno de Car-
valho, também diretor do Sintusp, 
afirma que vários professores dis-
criminam os funcionários técnico-
administrativos, tratando-os como 
se fossem seus empregados. Os 
representantes dos funcionários 
questionam o fato de serem reser-
vados a eles sempre os últimos as-
sentos da sala do CO. “É como na 
São Francisco, onde os professores 
contam com um elevador exclusivo 
para eles. Você quer exemplos mais 
claros da discriminação que sofre-
mos e da falta de democracia na 
USP?”, resume Alexandre Pariol 
Filho, representante dos funcioná-
rios no CO e diretor do Sintusp. 

Cavali também aponta a falta de 
transparência como prejudicial ao 

funcionamento dos colegiados. Por 
não haver uma ampla divulgação de 
informações, reclama, muitos aca-
bam perdendo os prazos para, por 
exemplo, a apresentação de recur-
sos contra determinadas decisões. 

Como caminho para uma USP 
mais democrática, o DCE e o 
Sintusp defendem a composição 
tripartite dos colegiados. Desse 
modo, as três categorias básicas da 

comunidade universitária (estu-
dantes, funcionários e professores) 
estariam igualmente representadas 
nos colegiados. 

Para as entidades, as eleições 
diretas para Reitor devem ocorrer 
com base na mesma lógica. Elas 
deveriam ser paritárias, ou seja, 
todos os membros da comunidade 
poderiam participar das eleições, 
mas seus votos seriam computados 
na categoria à qual pertencem de 
modo que cada uma, ao final, ti-
vesse o mesmo peso. Tais reformas 
devem materializar-se em um novo 
Estatuto da USP, a ser elaborado 
por uma assembléia estatuinte tri-
partite, exclusiva (isto é, convocada 
apenas para essa fim) e soberana.

Nesse contexto, uma das alte-
rações defendidas é precisamente 
o fim da prerrogativa, concedida 

Durante ocupação da Reitoria em 2001, estudante carrega privada: ironia para abrir o debate sobre fundações

“A democracia é 

pressuposto para o 

funcionamento da 

universidade pública.  

A falta de democracia 

impede que a USP avance”

Daniel Garcia
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aos professores ti-
tulares, de serem os 
únicos elegíveis aos 
cargos de Reitor e 
diretor de unidade. 
Adusp, DCE e Sintusp 
criticam a limitação 
atual, que subordina os 
direitos da comunidade 
a um privilégio vincula-
do à carreira e ao cha-
mado mérito acadêmico. 
Afi nal, o próprio proces-
so de escolha dos titulares 
é, em muitos casos, baliza-
do e determinado por cri-
térios políticos. 

Cavali contesta o argumento dos 
defensores do status quo, de que co-
legiados paritários reproduziriam 
“demandas corporativas” de do-

centes, funcionários e estudantes. 
Na verdade, afi rma, são os titulares 
que exercem um corporativismo na 
universidade, na medida em que 
perfazem a maioria nos colegiados. 

Para ele, a participação 
de toda a comunidade 
nas decisões romperia tal 
corporativismo.

“A democracia é 
pressuposto para o 
funcionamento da uni-
versidade pública”, 
defende Vianna. O 
resultado da atual es-
trutura de poder na 
USP, argumenta, é o 
atendimento das de-
mandas do mercado, 
em detrimento dos 

demais grupos da sociedade, pois 
não há espaço para que projetos 
de universidade sejam discutidos. 
“A falta de democracia é justamen-
te o que está fazendo com que a 
USP não avance”, sentencia.

Rodolfo Vianna, do DCE-Livre

mado mérito acadêmico. 
Afi nal, o próprio proces-
so de escolha dos titulares 
é, em muitos casos, baliza-
do e determinado por cri-

Para ele, a participação 
de toda a comunidade 
nas decisões romperia tal 
corporativismo.

pressuposto para o 
funcionamento da uni-
versidade pública”, 
defende Vianna. O 
resultado da atual es-
trutura de poder na 

demais grupos da sociedade, pois 

Rodolfo Vianna, do DCE-Livre

a parte que lhes cabe

Artigo 15 do Estatuto da USP

IX - a representação dos alunos de graduação 

em número correspondente a dez por cento do 

total de docentes do Conselho Universitário, eleita 

pela respectiva categoria; 

X - a representação dos alunos de pós-gradu-

ação em número correspondente a cinco por cento 

do total de docentes do Conselho Universitário, 

eleita pela respectiva categoria; 

XI - três representantes dos servidores não-

docentes da Universidade, eleitos pelos seus 

pares; 
XII - um representante dos antigos alunos, 

eleito por seus pares.

Daniel Garcia
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EStatuto pErMitE aMplo 
DoMínio DoS titularES naS 

congrEgaçõES 
Cristina Charão

Jornalista

A hegemonia dos professores titulares é o marco zero para a formação 
das congregações: a eles está garantida “pelo menos a metade” das 

vagas desses que são os principais colegiados de cada unidade. Se em 
algumas unidades a composição da Congregação é uma informação 
acessível, em outras se ouvem respostas como “a lista não é pública”. 

Em certas unidades, o processo de obtenção da lista ganha ares 
burocráticos, com exigência de pedido formal via fax ou e-mail
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T
udo é uma questão de 
interpretação. Esta de-
veria ser a frase impres-
sa sobre os capítulos 
“Da Congregação” nos 
regimentos das unidades 

da USP. Todos, sem exceção, estão 
de acordo com os princípios estabe-
lecidos no Estatuto da universidade. 
Problema: parece não haver acordo 
algum sobre como interpretar o que 
está escrito nos vários textos que de-
finem quem e quantos têm o direito 
de representar seus pares nas decisões 
mais importantes de cada unidade.

Dar-se ao trabalho de estudar a 
formação dos colegiados da USP já 
é uma tarefa e tanto. A consulta aos 
regimentos, ou seja, à parte formal 
de toda a questão é simples. A 
página da Secretaria Geral da 
universidade dá acesso a um 
vínculo (http://leginf.uspnet.
usp.br/) onde estão disponíveis 
todas as normas que regem o 
funcionamento da instituição e 
de suas unidades. Porém, con-
frontar a norma com a realidade é 
um passo difícil de ser dado. 

O acesso à lista com os nomes e 
cargos, bem como a natureza do vín-
culo de cada um com a USP, é um 
caminho feito de alguns atalhos e 
muitos, muitos desvios. Isso porque, 
novamente, não há acordo entre as 
direções das unidades sobre a trans-
parência em relação à composição 
das congregações. 

Das 36 unidades da USP, 14 têm 
a lista de membros da Congregação 
disponível nos respectivos sítios na 
Internet. Embora algumas estivessem 
desatualizadas, um simples contato 
com os responsáveis pelo conteúdo 
da página referente à Congregação 

bastou para que a lista atual fosse 
enviada à reportagem. Exceção, neste 
caso, foi a Escola Politécnica, cuja 
relação de membros da Congregação 
está desatualizada na Internet e não 
foi enviada após a solicitação.

Se para algumas unidades a com-
posição da Congregação é uma infor-
mação pública e acessível, em outras 
se ouvem respostas como “a lista não 
é pública”. Foi o que ocorreu quando 
a reportagem da Revista Adusp 
entrou em contato com a assistência 
acadêmica da Escola de Engenharia 
de São Carlos. Em certas unidades, o 

processo de obtenção da lista ganha 
ares oficialescos e burocráticos, com 
pedidos de envio de um ofício via fax 
e ou um pedido formal ao diretor via 
e-mail. Das 22 unidades restantes, 
nove responderam a este tipo de soli-
citação.

Em data posterior ao término 
da apuração de dados para esta 
reportagem, a Secretaria Geral da 
USP divulgou na Internet as listas 
dos membros das congregações. No 
entanto, a lista discrimina somente 
os que são representantes dos alunos 

e dos funcionários. Os professores 
têm os nomes apenas citados, sem 
qualquer dado adicional. Esta infor-
mação é insuficiente para se analisar 
quão democráticas são as congrega-
ções. Em primeiro lugar, porque não 
é possível saber qual a representação 
total, nelas, de cada uma das subcate-
gorias docentes. Em segundo lugar, 
porque somente a partir deste dado, 
somado à informação de quem são 
os chamados “membros natos”, seria 
possível entender o critério usado em 
cada caso para estabelecer a repre-
sentação das subcategorias docen-
tes e também dos representantes dos 
alunos e funcionários.

Para compreender a trama, é 
preciso começar pelo Estatuto da 

USP, capítulo II. Segundo o artigo 
45, as congregações são consti-
tuídas, obrigatoriamente, pelos 
seguintes membros: o diretor 
da unidade, o vice-diretor, os 
presidentes das comissões de 

Graduação, de Pós-Graduação, 
de Pesquisa, de Cultura e Exten-

são Universitária (as duas últimas 
não existem em todas as unidades), 
os chefes de departamento, e três 
“representações”: docente, discente e 
dos “servidores não-docentes” (fun-
cionários técnico-administrativos). 
A representação docente na verdade 
compreende cinco representações 
diferentes, que correspondem às sub-
categorias ou “classes” que formam 
a carreira docente: titulares, associa-
dos, doutores, assistentes e auxiliares. 
Todos os representantes devem ser 
eleitos por seus pares.

Preliminarmente, a representação 
docente inclui “pelo menos a metade” 
dos professores titulares da unidade. 
A partir deste número estabelece-se o 

Nada menos 

do que 18 congregações 

fixam no regimento  

o índice de 100% de 

representação dos titulares.  

Só 14 observam o índice  

de 50%
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número de vagas paras as outras sub-
categorias docentes: para professores 
associados, o equivalente à metade do 
número de vagas dos titulares; para 
professores doutores, 30% das vagas 
dos titulares; professores assistentes 
e auxiliares de ensino completam a 
representação docente com uma vaga 
para cada uma dessas subcategorias.

O número de representantes dis-
centes é o “equivalente a dez por 
cento do número de membros docen-
tes da Congregação”, e o resultado 
deve ser dividido “proporcionalmente 
entre estudantes de graduação e pós-
graduação”. Já as vagas dos servido-
res não-docentes equivalerão a 5% 
do total de docentes, porém limitadas 
ao máximo de três representantes!

Obviamente, em tal estrutura 
a hegemonia dos professores 
titulares é o marco zero para 
a formação das congregações. 
Cada uma delas, no entanto, 
tem a opção de radicalizar este 
marco inicial no regimento da 
unidade, uma vez que o Estatuto 
da USP delimita apenas a repre-
sentação mínima dos titulares — dei-
xando convenientemente de fixar um 
“teto” para ela. A maior parte, 18 
unidades, estabelece a possibilidade 
máxima, 100%, como regra para a 
representação dos titulares nas con-
gregações, o que distorce o próprio 
conceito de representação eleita. Em 
14 unidades, prevalece o mínimo, 
50%. Outras quatro unidades ficam 
em índice intermediário, ainda assim 
muito alto: 75%.

À parte o que é estabelecido for-
malmente pela legislação interna 
da USP, as interpretações e aplica-
ções das regras tendem a deformar 
ainda mais a pirâmide de poder den-

tro das unidades. Confusões criadas 
pela duplicidade de representação 
— quando, por exemplo, um profes-
sor é representante da sua categoria 
(digamos, associado) e ocupa outra 
vaga de membro nato (digamos, presi-
dente da Comissão de Graduação ou 
da Comissão de Pós-Graduação) — e, 
também, pela forma como se contam 
estas vagas “naturais”, modificam caso 
a caso o tamanho da representação 
de cada categoria docente e, quase 
sempre, resultam em prejuízo para a 
representação discente. 

Os funcionários, relegados ao 

papel de coadjuvantes apesar de sua 
presença fundamental no funciona-
mento da universidade, pouco sofrem 
com estas interpretações diversas, já 
que sua participação é limitada for-
malmente a três vagas. Não há como 
piorar o que já é péssimo.

Os casos de distorção mais 
comuns e facilmente verificáveis são 
os relacionados à ocupação de mais 
de uma vaga da Congregação por 
um mesmo docente. Nestes casos, 
fica a dúvida de como se procede à 
votação, já que, em teoria, este pro-

fessor valeria dois votos. Essa situ-
ação não está prevista nos estatutos 
analisados, porém pode ser dirimida 
no regimento próprio da unidade.

A segunda dúvida está relacio-
nada à forma como são contados 
estes professores (em especial, 
os titulares) para se estabelecer o 
número de vagas das representações 
das categorias docentes e discente. 
No Instituto de Física (IF), são 12 os 
professores membros natos da Con-
gregação. No entanto, todos eles 
são também representantes eleitos 
das subcategorias a que pertencem 
(titulares e associados). Por outro 
lado, embora ao todo sejam hoje 
78 os docentes na Congregação do 

IF, concedem-se apenas sete vagas 
à representação discente, em 
vez das oito devidas (10% de 
78, arredondando-se 7,8 para 
cima). Porém, se as 12 vagas de 
representantes hoje ocupadas 
pelos membros natos fossem 

preenchidas por outros profes-
sores e devidamente contabili-

zadas, elevando o número total de 
docentes no colegiado a 90, a repre-
sentação discente seria aumentada 
de oito para nove alunos (10% de 
90). 

Observe-se que, embora for-
neça parâmetros para a composi-
ção das congregações, em nenhum 
momento o Estatuto da USP utiliza 
a expressão “membros natos”, con-
tida no regimento de algumas uni-
dades. Na verdade, essa expressão 
só é pertinente para os ocupantes 
dos cargos designados no artigo 45. 
O Regimento da USP, no entanto, 
não apenas a adota em seu artigo 
259, como autoriza o procedimento 
que privilegia os titulares, ao referir-

Confusões 

criadas 

pela duplicidade de 

representação e pela forma 

como se contam os “membros 

natos” quase sempre resultam 

em prejuízo para a 

representação discente 
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se àquelas congregações “que ado-
taram o entendimento de que todos 
os professores titulares são mem-
bros natos deste colegiado”. 

Outra brecha do Estatuto abre 
precedentes para que haja um dese-
quilíbrio entre os números de parti-
cipantes das subcategorias docentes. 
Como não fica claro se o docente 
que ocupa um cargo de membro 
nato da Congregação deve ser con-
tabilizado como representante de 
sua categoria, cada unidade pode 
resolver a questão como convier. A 
análise da composição final de algu-
mas das congregações, no entanto, 
mostra que nem o “sim, são conta-
dos”, nem o “não, não são conta-
dos” levam a uma situação mais 
democrática.

No primeiro caso, o resul-
tado é a manutenção dos per-
centuais já desequilibrados 
estabelecidos pelo Estatuto. 
Por outro lado, se a regra apli-
cada fosse a oposta e os mem-
bros natos deixassem de ser con-
tados para completar as vagas de 
representação, a balança pesaria 
ainda mais a favor dos docentes 
titulares. A razão pela qual esta 
opção não equilibra a composi-
ção das congregações está no fato 
de que ser professor titular é pré-
requisito para galgar direção de 
unidade, e facilita o caminho para 
outros cargos, tendo prioridade na 
disputa de chefia de departamento. 

Um claro exemplo é a Congrega-
ção da Faculdade de Ciências Farma-
cêuticas. Fazem parte do colegiado 17 
professores titulares, sete associados 
e quatro doutores. Porém, a repre-
sentação de cada uma das subcatego-
rias é de 10, cinco e três, respectiva-

mente. As vagas a mais são resultado 
da ocupação de cargos considerados 
natos. A presença massiva de titula-
res nestes cargos acentua a diferença 
entre as categorias.

Há exceções. Na Faculdade de 
Medicina, há um maior equilíbrio 
entre titulares, associados e douto-
res exatamente porque os membros 
natos não são contados como repre-
sentantes de categoria. Porém, esta 
aproximação ocorre por uma caracte-
rística específica da carreira docente 
médica, onde boa parte dos professo-
res divide seu tempo com atividades 

paralelas e, portanto, poucos chegam 
ao topo da carreira docente.

Algumas unidades resolvem estas 
pendências formalmente em seu 
regimento. Na Faculdade de Eco-
nomia, Administração e Contabili-
dade (FEA), a soma das “soluções” 
encontradas resulta numa represen-
tação totalmente favorável aos titula-
res. Segundo o regimento, 100% dos 
docentes nesta condição têm assento 
no colegiado. Para manter a diferença 
entre as subcategorias, incluiu-se um 
artigo que estabelece que associados 

e doutores “quando no exercício da 
presidência das Comissões (...) serão 
considerados integrantes das catego-
rias a que pertencem”.

Há experiências mais democráti-
cas de interpretação do Estatuto da 
USP. No Instituto de Biociências, o 
regimento estabelece que apenas os 
professores titulares ocupantes de 
cargos natos na Congregação serão 
contados para o preenchimento 
das vagas de representação da sua 
“classe”. Desta forma, as demais 
“classes” ou subcategorias poderiam 
ocupar um número maior de vagas, 
para além da sua representação, 
aproximando-se numericamente 
dos membros docentes titulares. No 

entanto, a lista disponibilizada 
pela direção do IB não mostra 
isto. Ao todo, há 12 titulares, 
seis associados e quatro douto-
res no colegiado, a proporção 
estatutária exata. Aparente-
mente, houve uma “reinter-

pretação” do regimento, onde 
também os professores de outras 

“classes” em cargos de chefia pas-
saram a ser considerados membros 
da sua representação. 

O exato oposto ocorre no Ins-
tituto de Astronomia e Geofísica 
(IAG). Seu regimento estabelece 
que os docentes ocupando vagas de 
membros natos não serão contados 
como representantes de subcatego-
ria. No entanto, na prática, os titu-
lares em cargos de direção ou chefia 
são, sim, incluídos na representa-
ção. O resultado é uma inversão sem 
precedentes: há mais docentes asso-
ciados (10) do que titulares (nove). 
Novamente, questão de interpreta-
ção. Neste caso, uma exceção que 
favorece a democracia.

Na FEA, todo 

titular é membro da 

Congregação. Mas associados 

e doutores “quando no exercício 

da presidência das Comissões (...) 

serão considerados  integrantes 

das categorias a que 

pertencem”
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Mais de 16 anos depois de conquistar sua autonomia financeira 
e pedagógica e em seguida aprovar seu novo Estatuto, sob os ares 
da redemocratização do País, a USP assiste ainda hoje a um jogo 
institucional viciado e sem transparência. Enquanto os nomes de 

sempre dão as coordenadas nas principais decisões, a universidade 
demonstra dificuldades para debater democraticamente suas questões 

mais importantes. Na imagem acima, a primeira reunião aberta do 
Conselho Universitário em décadas, encerrada abruptamente

concEntração DE 
poDErES EStrangula 
DEMocracia na uSp

Antonio Biondi
Jornalista



2�

Outubro 2005 Revista Adusp

“H
á 13 anos 
fui repre-
sentante 
dos fun-
cionários 
no Conse-

lho Universitário. Voltei em março 
de 2004. Nada mudou, ao contrá-
rio. São ainda as mesmas histó-
rias, as mesmas figuras, as mesmas 
discussões.” A frase de Alexandre 
Pariol Filho, na Faculdade de Di-
reito do Largo São Francisco há 
18 anos, resume o modus vivendi 
das estruturas decisórias da USP. 
A universidade é vítima da concen-
tração de poderes nas mãos de bu-
rocratas que se revezam nos prin-
cipais postos de comando. A falta 
de renovação asfixia a democracia 
e gera imobilismo. 

No centro de tudo, os privilégios 
concedidos aos professores titula-
res, que por vezes sequer têm dis-
posição para exercê-los. Ocupan-
tes natos, por força do Estatuto, 
da ampla maioria das cadeiras dos 
colegiados da USP, os titulares fre-
qüentemente acumulam tal quanti-
dade de cargos que terminam por 
não conseguir responder a tantas 
atribuições. Isso não impede, tal-
vez até favoreça, a existência de 
um pequeno grupo de titulares que 
ocupam simultaneamente dois ou 
mais cargos centrais na estrutura 
universitária, respondendo pelas 
principais decisões e projetos da 
instituição — um poder que às 
vezes exercem por décadas. 

Sem dúvida nenhuma, é o caso 
do professor Joaquim José de 
Camargo Engler, da Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de Quei-
roz (Esalq). Engler é presidente da 

Comissão de Orçamento e Patrimô-
nio da USP (COP) e diretor-admi-
nistrativo da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp). Membro da Congrega-
ção da Esalq, diretor da unidade de 
1982 a 1986, está no CO há mais de 
vinte anos. E, na condição de inte-
grante desse colegiado, tem sido 
eleito membro da COP desde 1983 
(à exceção dos anos 1993-94), ocu-
pando sua presidência em boa parte 
do período em questão. Há cerca de 
dez anos, Engler integra o Conselho 
Curador da Fundação USP (Fusp), 
entidade privada que canaliza boa 
parte do fi nanciamento a projetos 
de pesquisa na universidade. Não 
bastasse, é membro da Comissão 
de Ética da USP, eleito pelo CO em 
2001 e reeleito em 2003.

Professor titular em regime de 
dedicação integral à docência e à 
pesquisa (RDIDP), Engler obteve 
da Reitoria autorização para acu-
mular, até 2008, o cargo de dire-
tor-administrativo da Fapesp. A 
autorização foi assinada pelo reitor 
Adolpho Melfi em 27 de janeiro de 
2005, em decisão referendada pela 
Coordenadoria de Administração 
Geral (Codage) em 22 de fevereiro 
(vide fac-símile na p. 29).

Também o professor Antonio 
Marcos de Aguirra Massola faz 
parte desse grupo. Diretor-execu-
tivo da Fusp há mais de dez anos, 
diretor da Escola Politécnica (EP) 
de 1998 a 2002 (mesmo período em 
que foi membro da COP), depois 
que deixou a direção da unidade 
foi eleito pela Congregação repre-
sentante no Conselho Universi-
tário (CO). Nomeado pelo reitor 
Melfi, dirige concomitantemente 

a Coordenadoria do Espaço Físico 
da USP (Coesf, órgão que substi-
tuiu, em 2002, o antigo Fundusp), 
a Comissão Executiva de Implanta-
ção da USP Leste e a Comissão de 
Implantação da Área 2 do Campus 
de São Carlos. 

Número ainda maior de cargos 
é acumulado pelo professor José 
Antônio Franchini Ramires, pre-
sidente do Conselho Diretor do 
Instituto do Coração do Hospital 
das Clínicas (Incor) e simultane-
amente chefe do Departamento 
de Cardiopneumologia, membro 
da Congregação e do Conselho 
Técnico Administrativo (CTA) 
da Faculdade de Medicina e vice-
presidente da Comissão Especial 
de Regimes de Trabalho da USP 
(CERT) desde 1999. A par de tudo 
isso, o professor Ramires é pre-
sidente do Conselho Curador da 
Fundação Zerbini, a entidade pri-
vada que gerencia o Incor. 

Outro exemplo, da professora 
Myriam Krasilchik, revela que em 
alguns casos nem a aposentado-
ria remove os participantes desse 
seleto grupo de “administrado-
res”. A professora Krasilchik, 

Daniel Garcia

Reitor Adolpho Melfi
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que por duas vezes foi diretora da 
Faculdade de Educação, exerceu 
o cargo de vice-reitora da USP de 
1994 a 1997, quando candidatou-
se a Reitora mas não conseguiu 
eleger-se. Em 2002 deixou o ser-
viço ativo, o que não a impediu de 
receber a importante atribuição 
de integrar a Comissão Central 
da USP Leste, grupo nomeado 
ad hoc pelo reitor Adolpho Melfi  
para preparar o processo de insta-
lação do novo campus.

Curiosamente, a professora Kra-
silchik voltou a fazer parte do CO 
por uma via pouco usual. Seu retorno 
teve início no dia 17 de setembro de 
2004, quando o Reitor baixou a por-
taria 3.510, defi nindo datas e tempo 
de votação para a eleição indireta do 
representante dos antigos alunos da 
USP. O primeiro turno da eleição, 

na verdade a esco-
lha dos delegados 
que formariam o 
colégio eleitoral, foi 
realizado no dia 5 
de outubro de 2004, 
quando os antigos 
alunos tiveram três 
horas (das 9 horas 
às 12!) para votar 
em suas respecti-
vas unidades. No 
dia 15 de outu-
bro, em uma hora 
(das 10 horas às 
11!), foi reali-
zado na Secreta-
ria Geral da USP 
o segundo turno, 
no qual vota-
ram os delega-
dos eleitos nas 

unidades. A professora Krasilchik 
“conquistou” a vaga e um mandato 
de dois anos, com direito a uma 
recondução.

A eleição do representante dos 
antigos alunos está defi nida no 
Artigo 15 do Estatuto, inciso XII, 
e nos artigos 236 a 239 do Regi-
mento. O artigo 239 reza: “Os 
antigos alunos, se forem docentes, 
servidores não-docentes ou alunos, 
não poderão ser eleitos represen-
tantes, garantido o direito de voto”. 
O artigo 14 da Portaria 3.510 tem 
teor quase idêntico, embora com 
pior redação. Assim, as normas não 
proíbem, mas também não autori-
zam que docentes aposentados ex-
alunos da USP possam eleger-se 
representantes no CO. 

No caso da professora Krasil-
chik, há o agravante de que à epoca 
da eleição coordenava a Comissão 

Central da USP Leste — função 
ainda atribuída a ela em setembro 
de 2005, segundo o sítio da USP 
Leste na Internet. Após reingressar 
no CO, ela foi nomeada pelo Reitor, 
por meio de portaria, para o grupo 
responsável pela elaboração do 
Regimento da USP Leste. 

Qualquer que seja o juízo feito 
de fatos como os acima descri-
tos, torna-se evidente que, no que 
depender dos que hoje controlam 
a USP, estruturas e hábitos conser-
vadores não mudarão, mesmo nas 
novas unidades. Prova disso é o 
modo como a Reitoria vem tocando 
a implantação do campus Leste.

Na sessão de 16 de agosto de 
2005, o CO teve como ponto central 
da pauta a discussão do Regimento 
da USP Leste, melhor dizendo, da 
Escola de Artes, Ciências e Huma-
nidades (EACH) — elaborado pelo 
grupo integrado pela professora 
Krasilchik. O documento propunha 
que a EACH fosse constituída sem a 
existência de departamentos. Como 
o Estatuto da USP exigia até então 
que a constituição de unidades se 
desse pela união de departamentos, 
o CO precisou aprovar, preliminar-
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na verdade a esco-
lha dos delegados 
que formariam o 
colégio eleitoral, foi 
realizado no dia 5 
de outubro de 2004, 
quando os antigos 
alunos tiveram três 
horas (das 9 horas 
às 12!) para votar 
em suas respecti-
vas unidades. No 
dia 15 de outu-
bro, em uma hora 
(das 10 horas às 
11!), foi reali-
zado na Secreta-
ria Geral da USP 

unidades. A professora Krasilchik 

Professora Myriam Krasilchik

Daniel Garcia
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mente, uma crucial alteração no 
Estatuto da USP suprimindo essa 
exigência, para em seguida anali-
sar e aprovar o Regimento da USP 
Leste. 

Polêmico, o Regimento da USP 
Leste foi motivo de acalorados 
embates no decorrer do seu curto 
processo de elaboração. No dia 9 
de março de 2005, o reitor Melfi 
baixou uma portaria nomeando os 
cinco integrantes do grupo de traba-
lho, presidido pelo professor Walter 
Colli, do Instituto de Química (IQ). 
No dia 24 de maio, o grupo já apre-
sentava uma primeira proposta de 
regimento ao Reitor, e uma segunda 
versão em 13 de junho. A proposta 
definitiva foi encaminhada 
ao Reitor exatamente 
um mês depois, 
sendo aprovada 
pelo Conselho 
Diretor (CD) da 
USP Leste, cole-
giado central da 
unidade até a aprova-
ção do Regimento, no mesmo 
13 de julho. 

A participação dos 62 docentes 
da USP Leste só ocorreu após pres-
são para que fossem ouvidos. No 
dia 7 de junho, uma carta assinada 
por 41 docentes da unidade solici-
tava ao então presidente do CD, 
professor Jorge Mancini Filho, titu-
lar da Faculdade de Ciências Far-
macêuticas da USP, uma cópia do 
pré-projeto de regimento interno 
da EACH, “com o objetivo de cola-
borar com a discussão e aprimora-
mento do projeto”. 

A iniciativa surtiu efeito e no 
dia 15 de junho o professor Colli 
esteve na USP Leste para apre-

sentar o documento aos docen-
tes. Na apresentação, ouviu 
diversos questionamentos, sobre-
tudo quanto à baixa participação 
concedida ao corpo docente da 
EACH. Segundo relato de pro-
fessores que preferem não se 
identificar, por possuírem vínculo 
precário de trabalho, Colli teria 
respondido de forma ríspida aos 
que classificaram o processo de 
elaboração da proposta de pouco 
democrático ou autoritário.

Procurado pela reportagem 
da Revista Adusp, no dia 15 de 
setembro, para dar sua versão 
sobre o desenrolar dos debates 

com os docentes da USP Leste, 
Colli recusou-se a dar entrevista. 
Membro da Congregação do IQ e 
seu representante no CO, o pro-
fessor também integra a Comissão 
de Legislação e Recursos (CLR), 
órgão de grande poder na USP, 
ao qual cabe, entre outras atribui-
ções, nada menos do que “delibe-
rar sobre Projetos de Lei, Decre-
tos, Regulamentos e Resoluções, 
opinando sobre os que devam 
ser submetidos à apreciação do 
Conselho Universitário”. Depois 
de atuar por um curto período 
na CLR, entre março de 1989 e 

março de 1990, Colli regressou a 
ela em março de 1991, desta vez 
permanecendo até março de 1998. 
Voltou um ano depois, ficando até 
2003, e regressou em 2004, sendo 
reeleito em 2005. Em 2006, com-
pletará 11 anos intercalados de 
atuação na CLR.

Os dias que se seguiram à apre-
sentação da proposta de Regimento 
foram marcados por controvérsias 
na USP Leste. Exemplo: uma cor-
respondência eletrônica de uma 
docente da EACH, que havia cri-
ticado Colli na reunião de 15 de 
junho, tornou-se pauta do Conse-
lho Diretor da unidade em reunião 
de 22 do mesmo mês. A mensagem, 

encaminhada aos demais 
professores da USP 

Leste, questio-
nava o reduzido 
espaço desti-
nado aos docen-

tes em algumas 
das principais deci-

sões da EACH. O cole-
giado elaborou então uma 

carta, também destinada ao corpo 
docente da escola, na qual afirma 
que se sentiu “incomodado com 
a injustiça apontada” pela pro-
fessora, pois “sempre se preocu-
pou com a participação ativa dos 
docentes da nova unidade”. Apesar 
da retórica, o colegiado censura a 
autora da mensagem eletrônica, 
considerando que sua manifesta-
ção quando da apresentação do 
professor Colli “foi indelicada e 
não condizente  com a postura de 
um professor universitário”.

O professor Luiz Menna-Bar-
reto, que se transferiu em caráter 
ainda não definitivo do Instituto de 

Coube a Walter 

Colli, Myriam Krasilchik e mais três pessoas 

nomeadas pelo Reitor elaborar o Regimento da EACH. 

Só depois de muita pressão os 62 docentes da 

unidade conseguiram opinar



31

Outubro 2005Revista Adusp

Ciências Biomédicas para a USP 
Leste em março de 2005, afi rma 
que nos seus 30 anos de docên-
cia na instituição nunca viu “um 
corpo docente e um discente tão 
animados como os da EACH”, 
destacando também os avanços do 
projeto da USP Leste em aspectos 
pedagógicos e em sua relação com 
a sociedade. Na avaliação do pro-

fessor, que é membro do Conselho 
Editorial da Revista Adusp, a EACH 
representa “uma chance de a USP 
acertar em vários aspectos em um 
patamar muito superior ao hoje 
verifi cado na universidade, mas a 
oportunidade pode acabar sendo 
perdida por falta de democracia”.

Entre os pontos em aberto 
nesse sentido está a confi guração 

que tomará a futura Congregação 
da EACH, composta por cerca de 
20 membros. A versão original do 
Regimento da USP Leste submetida 
à reunião do CO de 16 de agosto 
previa que o Reitor nomeasse 12 
membros da Congregação. Como 
essa proposta gestada no grupo de 
Colli e Krasilchik encontrou forte 
resistência, foi retirada da pauta, 
e uma nova versão foi apresentada 
e aprovada na reunião seguinte do 
conselho, em 4 de outubro. A nova 
proposta engendrada pela burocra-
cia possuia menor grau de autorita-
rismo explícito, determinando que 
“apenas” seis membros da Congre-
gação sejam indicados pelo Reitor 
e outros seis eleitos pelo CO, de um 
total de 24. Os membros da Congre-
gação tomaram posse em outubro.

A determinação das instâncias 
de poder da USP de manter sob 
absoluto controle todo e qualquer 
processo eleitoral já é bem conhe-
cida. Por outro lado, a disposição 
da comunidade de resistir às impo-
sições da burocracia é equivalente. 
Em 2000, no seu IV Congresso, os 
estudantes da USP decidiram que, 
daquele momento em diante, assu-

Composição das comissões permanentes do CO

NOME FUNÇÃO UNIDADE
Comissão de Legislação e Recursos - CLR
Antonio Junqueira de Azevedo Professor titular FD
Walter Colli Professor titular IQ
Eduardo Cesar Silveira Vita Marchi Professor titular FD
Maria Fidela de Lima Navarro Professor titular FOB
Carlos Humes Júnior Professor titular IME
Gil da Costa Marques Professor titular IF
Ivan Tamaki Monteiro de Castro Estudante FD
Rodolfo Vianna Balcocchi Estudante (suplente) ECA
Comissão de Orçamento e Patrimônio - COP
Joaquim José de Camargo Engler Professor titular ESALQ
Douglas Wagner Franco Professor titular IQSC
Aristides Almeida Rocha Professor titular FSP
Vahan Agopyan Professor titular EP
Marcos Cortez Campomar Professor titular FEARP
Ricardo Toledo Silva Professor titular FAU
José Luis Torres Júnior Estudante EP
Rodrigo Monteferrante Ricupero Estudante (suplente) FFLCH
Comissão de Atividades Acadêmicas - CAA
Franco Maria Lajolo Professor titular FCF
Sedi Hirano Professor titular FFLCH
Hernan Chaimovich Professor titular IQ
Roberto Mendonça Faria Professor titular IFSC
Selma Garrido Pimenta Professor titular FE
Isabel Amélia Costa Mendes Professor titular EERP
Verena Hitner Estudante FFLCH
Theo Vasconcelos De Almeida Estudante (suplente) FEA

Professor Walter Colli

Cecília Bastos/USP/CCS/Argos (1998)



32

Outubro 2005 Revista Adusp

miriam a organização das eleições 
dos representantes discentes (RDs) 
nos conselhos centrais da USP, rea-
lizadas anualmente. Assim, o DCE-
Livre Alexandre Vannucchi Leme 
boicotou as eleições organizadas 
pela Reitoria e tratou de organizar 
um pleito próprio, no qual votaram 
mais de 8.500 estudantes. Somente 
após muitas negociações, e depois 
de os estudantes haverem ocupado 
o CO em uma sessão, é que as elei-
ções dos RDs foram transferidas 
para as entidades — DCE-Livre, 
centros acadêmicos e grêmios. 

Apesar da mudança, a Resolu-
ção 4.801, de 24 de novembro de 
2000, ainda determinava que o CO 
“deverá indicar dois observadores 
do processo eleitoral, não perten-
centes ao corpo discente”, incum-
bidos de atestar que a elei-
ção foi feita segundo o 
Regimento da USP; 
e que “o mesmo 
deverão fazer as 
Congregações 
nas respectivas 
eleições”. 

Tal exigência, incor-
porada ao Artigo 222 do 
Regimento da USP, foi suprimida 
pela Resolução 4938, de 26 de junho 
de 2002. Mas nas últimas eleições 
para os RDs da Escola de Educação 
Física e Esporte da USP (EEFE), 
no segundo semestre de 2004, a 
Congregação da EEFE nomeou 
dois observadores, docentes da uni-
dade, para acompanhar as eleições. 
E os observadores recomendaram 
à Congregação não homologar o 
resultado da eleição, o que acabou 
realmente ocorrendo. “O Centro 
Acadêmico decidiu não realizar 

uma nova eleição e 
passamos um mês 
organizando deba-
tes, panfl etagens, 
conscientizando os 
estudantes quanto 
ao que realmente 
havia ocorrido”, 
relata Carlos 
Augusto Peres, 
estudante de 
Educação Física 
e RD na Congre-
gação da escola. 
Algumas sema-
nas depois, a 
C o n g r e g a ç ã o 
acabou acatando 
os nomes dos 
representantes 

eleitos pelos estudantes, e admi-
tiu que havia se equivocado ao não 
observar as alterações trazidas pela 
Resolução 4938. 

No entender do diretor da EEFE, 
professor Alberto Carlos Amadio, 
“em agosto de 2004 a Congregação 
fez, temporariamente, interpretação 
não procedente, mas o fato foi cor-
rigido a tempo e sem qualquer pre-
juízo para o exercício de  mandato 
dos representantes discentes legiti-
mamente eleitos e  indicados pelo 

Centro Acadêmico Ruy 
Barbosa”. Acres-

centa que foi “um 
episódio interno 
e local sem qual-

quer conseqüên-
cia negativa para a 

comunidade discente”. 
Peres contesta: “O recuo da 

Congregação ocorreu em virtude da 
mobilização”. 

A questão da atuação das funda-
ções privadas na universidade teve 
no ano de 2001 seus momentos de 
maior tensão, durante a gestão do 
reitor Jacques Marcovitch. Após 
a ocupação do salão do CO pelos 
estudantes, o prédio da Reito-
ria recebeu o reforço de muitas 
grades. No fi nal de 2001, quando o 
CO tentaria pela segunda vez votar 
a proposta de regulamentação sem 
o necessário debate prévio, a Rei-
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uma nova eleição e 
passamos um mês 
organizando deba-
tes, panfl etagens, 
conscientizando os 
estudantes quanto 
ao que realmente 
havia ocorrido”, 
relata Carlos 
Augusto Peres, 
estudante de 
Educação Física 

cop delibera sobre destinação de verbas
Artigo 20 - É competência das Comissões Perma-nentes opinar em assuntos sobre os quais o Conselho Universitário, os Conselhos Centrais, ou o Reitor, soli-citem parecer.

Artigo 22 - Compete ainda à Comissão de Orça-mento e Patrimônio: I - elaborar a proposta do orçamento-programa da USP, respeitadas as diretrizes fi xadas pelo Con-selho Universitário; 
II - deliberar sobre propostas de criação, modifi -cação e extinção de funções administrativas; III - deliberar sobre aceitação de legados e doa-ções feitos à USP, quando clausulados; IV - deliberar sobre pedidos de transposição e suplementação de verbas; V - deliberar sobre acordos entre a USP, suas Unidades, órgãos de Integração, órgãos Comple-mentares e entidades ofi ciais ou particulares; VI - deliberar sobre propostas de criação, modi-fi cação e extinção de órgãos administrativos.

O caso das fundações privadas 

foi tema da primeira reunião aberta que o CO 

realizou em décadas, encerrada quando o Reitor 

irritou-se com palavrões ditos por um aluno
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toria viu-se cercada por dois cor-
dões humanos. Um deles formado 
por alunos, decididos a impedir a 
realização da reunião, outro for-
mado por seguranças, com obje-
tivo oposto. A votação, afi nal, não 
ocorreu. Em 2003, já sob a gestão 
do reitor Melfi , um grupo de tra-
balho foi constituído para apre-
sentar uma nova proposta sobre o 
assunto, o que acabou gerando um 
inédito desdobramento: os relató-
rios de maioria e minoria do GT 
Fundações foram apresentados em 
uma sessão do CO aberta à comu-
nidade, em 4 de maio de 2004.

“Pela primeira vez em décadas, o 
colegiado máximo da USP abriu-se 
para ouvir, de modo ofi cial, mani-
festações de setores organizados da 
comunidade: DCE, APG, Adusp. É 
bem verdade que era visível o des-
conforto de muitos dos membros 
do CO, habituados às reuniões rea-
lizadas a portas fechadas no salão 
da Reitoria”, registrou o Informa-
tivo Adusp 160. Uma das normas 
mais draconianas da universidade 
é a prevista no artigo 243 do Regi-

mento: “Às reuniões 
dos colegiados e das 
comissões somente 
terão acesso seus mem-
bros”, com a pálida ressalva de que 
poderão “ser convidadas, a juízo do 
presidente do colegiado, pessoas 
para prestar esclarecimentos sobre 
assuntos especiais”. Avanço ine-
gável, a reunião aberta do CO ter-
minou, contudo, de modo abrupto 
quando ia iniciar-se o debate: um 
estudante proferiu um palavrão e o 
reitor Melfi , considerando-se ofen-
dido, deu por encerrados os traba-
lhos, frustrando expectativas.

O início da gestão de Melfi foi 
marcado pela greve dos estudantes 
da FFLCH, que reivindicava mais 
professores para a faculdade. O 
movimento durou 105 dias e ter-
minou com um acordo que previa a 
contratação de 92 docentes para a 
unidade em 2002 e 2003. Antes da 
greve, a Congregação da FFLCH 
havia comunicado à Comissão de 
Claros Docentes da Reitoria a 
necessidade de contratação de 115 
docentes. Durante o movimento, 

os estudantes chegaram a reivin-
dicar 256 novos professores. Mas 
a Comissão de Claros, presidida 
pelo vice-reitor Hélio Nogueira da 
Cruz, defendia (com base em “cri-
térios” tais como nota de corte no 
vestibular e relação candidato/vaga) 
um número ínfimo de contratações, 
alegando inicialmente que com 12 
docentes seria possível resolver a 
situação da FFLCH.

Antônio David, aluno de Filo-
sofia e diretor da atual gestão do 
DCE, lembra que depois de meses 
de greve a Reitoria finalmente con-
cordou com a formação de uma 
comissão tripartite com dois repre-
sentantes seus, dois representantes 
dos estudantes e dois representantes 
dos professores da unidade, com vis-
tas a solucionar o conflito. No iní-
cio dos trabalhos dessa comissão, 
coube ao Vice-Reitor coordenar a 
participação da Reitoria nas nego-

cop delibera sobre destinação de verbas
Artigo 20 - É competência das Comissões Perma-nentes opinar em assuntos sobre os quais o Conselho Universitário, os Conselhos Centrais, ou o Reitor, soli-citem parecer.

Artigo 22 - Compete ainda à Comissão de Orça-mento e Patrimônio: I - elaborar a proposta do orçamento-programa da USP, respeitadas as diretrizes fi xadas pelo Con-selho Universitário; 
II - deliberar sobre propostas de criação, modifi -cação e extinção de funções administrativas; III - deliberar sobre aceitação de legados e doa-ções feitos à USP, quando clausulados; IV - deliberar sobre pedidos de transposição e suplementação de verbas; V - deliberar sobre acordos entre a USP, suas Unidades, órgãos de Integração, órgãos Comple-mentares e entidades ofi ciais ou particulares; VI - deliberar sobre propostas de criação, modi-fi cação e extinção de órgãos administrativos.

Outubro 2005

bros”, com a pálida ressalva de que 

clr opina e decide sobre normas e 
recursos

Artigo 20 - É competência das Comissões Permanentes opinar em assuntos sobre os quais o Conselho Universitário, os Conselhos Centrais, ou o Reitor, solicitem parecer. Artigo 21 - Compete ainda à Comissão de Legislação e Recursos: I - deliberar sobre Projetos de Lei, Decre-tos, Regulamentos e Resoluções, opinando sobre os que devam ser submetidos à aprecia-ção do Conselho Universitário; II - opinar sobre recursos de qualquer natu-reza, da alçada do Conselho Universitário; III - deliberar sobre expedição de outra via de diploma em caso de extravio; IV - decidir, em grau de recurso, sobre sanções disciplinares aplicadas a membros do corpo docente. 
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ciações. Segundo David, o profes-
sor Nogueira da Cruz “tensionou os 
trabalhos em vários momentos, não 
queria negociar, nem fazer conces-
sões”, ao passo que o reitor Melfi, ao 
intervir posteriormente nas conver-
sações, procurou efetivamente nego-
ciar, atendendo às demandas mais 
imediatas e solicitando à FFLCH 
um plano de contratações a médio 
prazo. O Vice-Reitor discorda dessa 
avaliação. “As dificuldades para 
atender às solicitações da Unidade 
foram parcialmente causadas pelas 
oscilações entre as várias propostas 

que a Unidade apresentou naquele 
período”, rebate. 

Antes de eleger-se vice-reitor, 
o professor Hélio Nogueira da 
Cruz esteve por 12 anos na Coor-
denadoria de Administração Geral 
(Codage), que responde por todas 
as questões administrativas da 
USP. Foi integrante do Conselho 
Curador e depois diretor da Fusp 
durante quase uma década. Pre-
sidente da Comissão Permanente 
de Avaliação (CPA), da Comissão 
Conjunta de Ampliação de Vagas e 
Criação de Cursos e da Comissão 

de Claros Docentes, Nogueira da 
Cruz certamente é um dos nomes 
influentes na estrutura de poder 
da universidade.

Nas comissões permanentes 
do Conselho Universitário (COP, 
CLR e CAA), os funcionários não 
contam com um representante 
sequer dentre os sete integrantes 
de cada uma delas. Já os estudantes 
têm direito a indicar um represen-
tante, que possui voz e voto mas não 
elabora pareceres sobre os proces-
sos e temas pautados. Os parece-
res e documentos elaborados pelas 

A seguir, as respostas do professor 
Massola às questões apresentadas pela 
Revista Adusp:

Representação no CO. “Fui indicado 
pela EP para ocupar tal posição de 
representação através de eleição reali-
zada em Congregação que, por extrema 
maioria dos presentes, me escolheu. 
Não houve apresentação de outros 
candidatos pleiteantes ao posto, embora o profes-
sor Vahan Agopyan, diretor da Escola, efetuasse 
a divulgação da pauta da Congregação com uma 
semana de antecedência”.

“Na escolha do representante da Congregação da 
EP no CO sempre coube ao senhor diretor a for-
mulação de nomes para efetuá-la. Cabe ao senhor 
diretor da Escola sugerir nomes aos membros da 
Congregação e a estes a decisão a tomar.”

Cargos de confiança. “A Coesf foi a mim desti-
nada como uma missão da atual Reitoria, através 
de convite a mim dirigido pelo Magnífico Reitor, 
para que, a partir de 26/10/2002, efetuasse a sua 

implantação e estabelecesse sua regu-
lamentação para permitir assim que os 
seus objetivos pudessem ser cumpridos. 
Outras duas grandes e desafiadoras mis-
sões também foram a mim confiadas 
pelo Magnífico Reitor, para expansão 
de vagas na USP, representadas pela re-
alização de projetos e execução de obras 
nas áreas 2 do Campus da USP em São 

Carlos e USP Leste.” 
Democracia na USP. “Os Estatutos da USP foram 

aprovados em 1989 e dentro de um situação total-
mente diferente do que hoje nos deparamos. Tudo 
evoluiu. Há, portanto, necessidades de reformas e 
que, na minha visão, deverão ensejar estudos, amplas 
discussões e as conclusões obtidas deverão ser enca-
minhadas para a apreciação dos membros do CO, 
discussão e aprovação no seu âmbito. Dentro de 
tais estudos deverão estar incluídas a discussão dos 
mecanismos de direção de atividades (‘estrutura de 
poder’, segundo o texto enviado) em todos os níveis 
na USP”.

antonio MaSSola: 
“Cabe ao Diretor sugerir nomes aos membros  
da Congregação, e a estes a decisão a tomar”

Daniel Garcia
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comissões são normalmente produ-
zidos por um dos membros, rece-
bendo depois o aval do conjunto da 
comissão. Na maior parte dos casos, 
os documentos encaminhados em 
seguida ao CO são aprovados, de 
modo que muitas vezes o colegiado 
central da USP, ao decidir sobre 
determinadas questões, referenda a 
opinião de praticamente uma única 
pessoa, pois os documentos rara-
mente são debatidos em profun-
didade pela própria comissão que 
lhes deu origem.

Os integrantes da CLR, COP e 

CAA são todos eleitos anualmente 
pelo CO, mas algumas unidades 
possuem cadeiras praticamente 
cativas nas comissões. Na CLR, por 
exemplo, a Faculdade de Direito 
quase sempre é contemplada com 
um assento, sendo a presidência 
da comissão, de modo quase inva-
riável, destinada a algum docente 
da São Francisco. O atual presi-
dente, Antonio Junqueira de Aze-
vedo, não foge à regra. Integrante 
da Congregação da Faculdade de 
Direito e representante desse cole-
giado no CO, Junqueira integra 

também o Conselho Curador da 
Fusp. Procurado pela Revista Adusp 
para comentar a composição da 
CLR e as atribuições que lhe cabem 
na estrutura decisória da USP, Jun-
queira não respondeu às perguntas 
que lhe foram encaminhadas. Uma 
delas: se realmente pareceres apre-
sentados em reuniões da comissão, 
e que seriam reprovados, deixam de 
ser votados, para evitar “constran-
gimento” de seus autores, solici-
tando-se que sejam refeitos.

Já na COP, a quem o Regimento 
confere o poder de elaborar a pro-

A seguir, as respostas do professor 
Nogueira da Cruz às questões apresenta-
das pela Revista Adusp:

Cargos de confiança. “Fui eleito e nome-
ado Vice-Reitor no final de 2001. Compete 
ao Vice-Reitor exclusivamente substituir o 
Reitor nos casos de impedimento ou afas-
tamento deste, bem como, se assim o deci-
dir o Reitor, exercer funções que lhe forem 
delegadas. Como presidente das três comissões nas 
quais hoje desempenho tais funções, para as quais fui 
designado pelo Reitor, lembro que se trata de órgãos 
colegiados, cujas deliberações são tomadas pelos seus 
membros, não por seu presidente”.

“As posições que ocupei na Codage, no Conselho 
Curador da Fusp e Fuvest são posições de confiança 
do Reitor. Vejo na indicação para ocupar estes postos 
demonstrações de confiança e de aprovação, o que 
muito me honra. Seria desejável que muitas pessoas 
tivessem atribuições administrativas, inclusive pelo 
aprendizado que estas posições oferecem em termos 
do efetivo funcionamento de uma organização grande 

e complexa como a USP”. 
Democracia na USP. “Todo sistema de-

mocrático tem seus próprios mecanismos 
de modificação, que podem aprimorá-lo ou 
não. Na USP, tais mecanismos pertencem 
ao rol de atribuições de órgãos colegiados 
e, em última instância, do Conselho Uni-
versitário (CO). Creio ser sempre possível 
aprimorar qualquer sistema democrático 

— um de cujos aspectos parece ser o que a indagação 
denomina ‘estrutura de poder’, segundo as regras e os 
procedimentos nele estabelecidos”. 

“Creio, ainda, que eventuais alterações do sistema 
democrático ora vigente na USP devam resultar da 
paulatina construção de consensos entre os diversos 
corpos universitários para que, oportunamente, se 
submetam as correspondentes proposições à apre-
ciação e deliberação do CO. Cabe ao Reitor, no meu 
entender, estimular, desde o início e durante todo 
o seu mandato, a construção de tais consensos, sem 
impô-los, nem julgar que suas próprias concepções 
necessariamente a eles correspondam”.

HÉlio noguEira Da cruZ:
“Seria desejável que muitas pessoas  

tivessem atribuições administrativas”

Jorge Maruta/USP/CCS/Argos
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posta do orçamento-
programa da USP 
— e portanto de 
definir as áreas e 
cursos que terão 
prioridade na des-
tinação dos recursos 
da universidade — as 
unidades que na maioria abso-
luta das eleições obtêm assento na 
comissão são a Faculdade de Econo-
mia, Administração e Contabilidade, 
a Escola Politécnica e a Esalq. Fato 
considerado “natural” pelo atual 
presidente da COP, professor Joa-
quim José de Camargo Engler.

Verena Hitner, estudante de 
Ciências Sociais e representante 

discente na CAA, conta que na reu-
nião da comissão voltada a avaliar 
a que unidades seriam destinados 
os cargos de professores titulares 
criados pelo governo estadual em 
2004, “pouquíssimo se discutiu dos 
porquês das escolhas, sobre a situa-
ção da universidade: uma discussão 

vazia, só em números, 
como se tratásse-

mos de moedas”. 
O professor 

Hernan Chai-
movich, diretor 

do IQ e integrante 
da CAA, tem avaliação 

contrária. “A CAA é uma das 
comissões que discute seus assuntos 
com mais profundidade. Quando 
fui presidente, a CAA produziu um 
importante documento que levou 
a USP a repensar o tamanho que 
cada departamento das unida-
des deveria ter. Recentemente, a 
comissão produziu um documento 
denso que subsidiou a definição da 

A seguir, as respostas do professor 
Joaquim de Camargo Engler às questões 
apresentadas pela Revista Adusp:

Composição da COP. “Os membros 
das comissões permanentes do Conselho 
Universitário, entre elas a COP, são eleitos 
anualmente pelo CO. Não existe membro 
nato ou vaga cativa. Os conselheiros esco-
lhem e votam nas pessoas e não nas unida-
des. Os membros das comissões devem ser selecionados 
com base na sua competência e experiência. Em face 
da natureza da formação acadêmica e das atribuições 
das comissões é natural que docentes da Faculdade 
de Direito sejam lembrados para compor a Comissão 
de Legislação e Recursos e docentes das Faculdades 
de Economia, Administração e Contabilidade para a 
COP. A composição da COP tem variado, com maior 
ou menor intensidade, a cada ano em função da expe-
riência e formação dos docentes que representam as 

unidades no CO. A unidade de origem do 
conselheiro não é determinante da escolha 
do membro da COP”.

Concentração de poderes. “Sou mem-
bro da Congregação da Esalq como re-
presentante eleito pelos docentes da ca-
tegoria professor titular. Participo do CO 
como representante da Congregação da 
Esalq eleito por seus membros e sou Pre-

sidente da COP eleito por unanimidade dos mem-
bros desta comissão. Tenho integrado o Conselho 
Curador da FUSP como um dos membros de livre 
indicação dos 3 últimos reitores da USP. Sou diretor-
administrativo da Fapesp eleito por unanimidade, 
dos membros do Conselho Superior da Fapesp. Des-
ta forma considero que não sou a pessoa indicada 
para responder a sua última questão. Ela dever ser 
dirigida àqueles que me elegeram ou me indicaram 
para as funções mencionadas”.

JoaquiM EnglEr:
“Unidade de origem do conselheiro não é  

determinante da escolha de membro da COP”

Na COP, unidades como a 

FEA, Poli e Esalq têm “cadeira cativa”. Na CLR 

a presidência cabe sempre à Faculdade de Direito. Não há 

representação dos funcionários em nenhuma delas

USP/CCS/Argos
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Universidade quanto à forma como 
seriam distribuídos os 400 cargos 
de professores titulares concedi-
dos pelo poder executivo estadual 
à USP”. O professor Hernan Chai-
movich fala na condição de membro 
influente da burocracia da USP. Foi 
pró-reitor de Pesquisa entre 1997 e 
2001, período em que  integrou o 
Conselho Curador da Fusp. 

Falta a diretores de unida-
des e demais representantes de 
congregações solidariedade para 
compreender a situação de outras 
unidades, na avaliação da profes-

sora Valéria de Marco, represen-
tante da Congregação da FFLCH 
no CO. “A FFLCH, por exemplo, 
acaba participando de forma até 
anômala, ao buscar pensar na situ-
ação da universidade como um 
todo”. A professora faz questão, 
no entanto, de ressalvar que a dis-
cussão do orçamento da USP tem 
se apresentado como momento 
privilegiado de debate e que, às 
vezes, a sua unidade e outras têm 
obtido conquistas graças à maior 
compreensão que o CO vem 
demonstrando ao tomar determi-

nadas decisões.
Destaque-se que, dentro da 

estrutura burocrática que concentra 
poderes em colegiados de escasso 
teor democrático, confere-se poder 
desmedido ao Reitor. Entre outras 
prerrogativas, cumpre ao Reitor 
escolher os diretores das unidades, 
a partir das listas-tríplices elabo-
radas pelas congregações. Ao ocu-
pante do cargo compete também 
nomear os responsáveis por cargos 
dos mais importantes, como o titu-
lar da Coordenadoria de Adminis-
tração Geral (Codage) e os treze 

A seguir, as respostas do professor 
Hernan Chaimovich às questões apresen-
tadas pela Revista Adusp:

Concentração de poderes .  “Não 
acredito que exista uma concentra-
ção de coisa nenhuma. Fui Pró-Rei-
tor de Pesquisa com a aprovação do 
CO. Quando você se torna Pró-Reitor 
de Pesquisa, automaticamente passa 
a integrar o Conselho Curador da Fusp. O que é 
positivo, pois o Pró-Reitor pode constatar quan-
do há verbas na Fusp para investir em pesquisa. 
Sou professor titular desde 1985. Como professor 
titular integro a Congregação. Fui eleito diretor da 
Química como primeiro da lista tríplice. E como dire-
tor do IQ, sou integrante do CO”.

“Qualquer integrante do CO pode ocupar as co-
missões. Fui eleito para integrar a Comissão de Orça-
mento e Patrimônio (COP) em 2003, para a CLR em 
2004 e para a CAA em 2005. Na década de 1990, fui 
representante dos professores titulares no CO, ocu-
pando a presidência da CAA na ocasião”.

Democracia na USP. “Não sou favo-
rável às eleições paritárias, pois acho que 
toda eleição deve se basear em candidatos 
que possuam lideranças legítimas. Não co-
nheço nenhuma universidade importante 
do mundo que tenha eleição direta para 
Reitor e isso não deve ser por acaso”.

“Também considero muito importante, 
a partir da lista tríplice elaborada pela 

Universidade, a participação do Governador no pro-
cesso, como representante, eleito democraticamente, 
de quem financia a USP. Essa participação também 
estabelece uma relação de compromisso do Governa-
dor com a Universidade”.

“Na minha avaliação, o mecanismo presente é muito 
superior à eleição direta, mas não é o ideal. O ideal era 
haver uma reflexão anterior sobre qual deveria ser o 
perfil do Reitor, um perfil que efetivamente represen-
tasse a USP. Uma comissão ficaria incumbida de fazer 
essa reflexão inicial, buscando um possível consenso, pa-
ra em seguida apresentar ao colégio eleitoral o nome ou 
os nomes que considerasse mais afeitos à função”. 

HErnan cHaiMovicH:
“Não conheço nenhuma universidade importante  
do mundo que tenha eleição direta para Reitor”

Daniel Garcia
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integrantes da controversa Comis-
são Especial de Regimes de Traba-
lho, a CERT, sem que seja neces-
sário passar pelo CO ou por outras 
instâncias da USP.

A democracia na USP também 
é enfraquecida por silenciosos 
embates nas comissões de Pesquisa, 
Graduação, Cultura e Extensão e 
Pós-Graduação das unidades. “Na 
Química, os poderes secundários, 
exercidos por professores que par-
ticipam das comissões, acabam pre-
judicando outros colegas e interes-

ses mais gerais”, critica o professor 
titular Tibor Rabóczkay, do Depar-
tamento de Química Fundamental. 
Tais comissões decidem o destino 
de verbas públicas, pesquisas e até 
das pessoas que as realizam, mas as 
atas das reuniões são em sua maio-
ria sucintas o suficiente para não 
revelarem como as discussões se 
desenvolveram e como as decisões 
foram tomadas. O acesso à infor-
mação é dificultado e a chance de 
defesa quase eliminada.

Em meados da década de 1990, 

debateu-se a adoção de um ciclo 
básico para os estudantes de gra-
duação na área de ciências biológi-
cas da USP, que acabou não sendo 
adotado. Houve menos debate da 
proposta em unidades diretamente 
interessadas, como Instituto de Bio-
ciências (IB) e Faculdade de Medi-
cina (FM), do que na Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Huma-
nas (FFLCH). O professor Menna-
Barreto, que coordenava os traba-
lhos para a proposta sob os auspí-
cios da Pró-Reitoria de Graduação 

A seguir, as respostas do professor José 
Antonio Franchini Ramires às questões 
apresentadas pela Revista Adusp:

Acúmulo de cargos. “Membro da Congre-
gação: isso é automático, como professor titu-
lar sou membro nato da Congregação. Chefe 
de Departamento: não era até recentemente. 
Um titular do departamento se aposentou, 
outro não queria ser e outro tinha sido chefe 
por dois mandatos, não podia se reeleger. Eu também 
não queria ser chefe, seria mais um cargo, um transtorno, 
já havia sido anterioremente. No CTA: o chefe de depar-
tamento participa automaticamente”.

“Já em relação ao InCor, estatutariamente os titula-
res das cadeiras de cardiologia cirúrgica e cardiologia 
clínica da FM se revezam na presidência do Conselho 
Diretor e da Comissão Científica a cada quatro anos. 
Atualmente, sou o presidente do Conselho Diretor”.

“No que diz respeito à Fundação Zerbini, quem pre-
side o Conselho Diretor do InCor preside o Conselho 
Curador da fundação, que é o órgão legislativo dela”.

Democracia na USP. “Tudo depende de como 
encaramos a universidade. É questão até doutriná-

ria, filosófica. Existem universidades em 
que os cargos não são vinculados à car-
reira acadêmica, não é algo hierárquico. 
Se a USP achar amanhã que assim é mais 
interessante, aí é todo mundo igual, não 
existe reconhecimento do mérito. Mas a 
USP adotou até agora o princípio de um 
reconhecimento crescente de mérito, com 
uma hierarquia de funções e atribuições. 

Qual delas é a melhor? Não sei dizer”.
“Sempre me baseando na área médica, ao olhar para 

a situação que as federais passam, as questões presentes 
na reforma universitária, os problemas que enfrentam, 
passo a ter receio de um modelo que não tenha o mérito 
e a hierarquia como fundamentos. Já ao olhar para as 
universidades que no exterior se baseiam nesses ele-
mentos e ao olhar para a USP, e para o que ela cresceu 
em termos de produção e excelência, me parece que o 
modelo dela está mais próximo a esse segundo”.

“Esse modelo pode ser aprimorado? Pode. Agora, 
pode ser transformado? Aí eu acredito que não. Seria 
um grande risco adotar uma transformação dessas na 
universidade que mais produz no País”.

francHini raMirES: 
“Passo a ter receio de um modelo que não tenha  

o mérito e a hierarquia como fundamentos”

Jorge Maruta/USP/CCS/Argos
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da USP, conta que, no IB, não con-
seguiu debater o tema em reunião 
marcada com essa finalidade: “Fui 
vaiado, não pude falar”. Ele acre-
dita que, na FM, a total ausência de 
debates da proposta refletiu o temor 
de professores da unidade de perder 
poder com as mudanças. 

O professor José Antônio Fran-
chini Ramires, que à época presidia 
a Comissão de Graduação da FM, 
discorda da avaliação de Menna-
Barreto. “Nunca fui contra a pro-
posta. Achei extremamente interes-
sante, me entusiasmei. Além de pre-
sidente da Comissão de Graduação 
da Medicina na época, eu fazia parte 
do Conselho de Graduação da USP 
(CoG). Na FM, não foi bem rece-
bida, vários professores se coloca-
ram contra, alguns deles na pró-

pria comissão e nunca mais foi deba-
tida. Mas não estavam fechados ao 
debate”, afirma Ramires. “A resis-
tência não foi por questão de poder. 
Os docentes da FM achavam que 
tinha ser mais debatido qual seria 
o papel desse college para o ensino 
médico. Não viam, não vislumbra-
vam que benefício adicional teria 
para o curso de medicina. Em suma, 
na área biomédica faltou um debate 
mais amplo. Mas isso se esvaziou na 
USP como um todo. Devia haver 
muita gente contrária”.

Procurados pela reportagem da 
Revista Adusp pela primeira vez no 
dia 15 de setembro de 2005, a Rei-
toria da USP, a professora Myriam 
Krasilchik, presidente da Comissão 

Central da USP Leste, e o presi-

dente da Comissão de Legislação e 
Recursos (CLR), professor Antonio 
Junqueira de Azevedo, não haviam 
respondido até o fechamento desta 
edição às perguntas que lhes foram 
encaminhadas.

No caso da Reitoria, as perguntas 
foram inicialmente encaminhadas à 
secretária-geral da USP, professora 
Nina Beatriz Stocco Ranieri. Após 
tomar conhecimento das questões, 
a professora optou por encaminhá-
las ao professor Celso de Barros 
Gomes, chefe de gabinete do Reitor. 
As perguntas diziam respeito à situ-
ação funcional da professora Krasil-
chik e à realização da eleição para a 
representação dos antigos alunos no 
CO, bem como às exigências a serem 
atendidas por um professor da USP 

para que possa exercer ativi-
dades em outras instituições, 
caso do professor Camargo 
Engler. 
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candidatos a reitor já integram a burocracia
Vinícius Rodrigues Vieira

Equipe da Revista Adusp

Nos processos de escolha de 
Reitor da USP realizados em 1997 
e 2001, os professores titulares que 
disputaram o cargo eram, em sua 
maioria, detentores de cargos admi-
nistrativos na universidade, tendo 
sido, portanto, nomeados pelo 
Reitor para ocupá-los. Embora, em 
tese, todo professor titular tenha o 
direito de pleitear o cargo (exceto 
o próprio Reitor, cuja reeleição é 
proibida), os processos de escolha 
demonstram que raramente algum 
docente estranho à burocracia 
aventura-se a uma candidatura. 

Em 1997, na gestão de Flávio Fava 
de Moraes, a professora Myriam 
Krasilchick, então vice-reitora, lide-
rou a lista de oito nomes elaborada 
pela “assembléia universitária” 
(Conselho Universitário, conselhos 
centrais e congregações) no primeiro 
turno do processo de esco-
lha de Reitor. Em 
seguida, veio o pro-
fessor Erney Ples-
smann de Camargo, 
único candidato que 
não ocupava cargo 
administrativo à 
época e vencedor da 
consulta não-ofi -
cial aos profes-
sores organizada 
pela Adusp.

Nada menos do 
que três pró-reitores 
da gestão Fava apresen-
taram-se candidatos e 
entraram na lista de oito 

reitoráveis: os professores Jacques 
Marcovitch (Cultura e Extensão), 
Carlos Alberto Dantas (Gradua-
ção) e Adolpho Melfi  (Pós-Gradu-
ação). Também fazia parte da lista o 
então diretor do Instituto de Física, 
professor Gil da Costa Marques. 

No segundo turno, quando 
apenas os membros do CO e dos 
Conselhos Centrais votam, a lista 
tríplice foi composta com os nomes 
de Marcovitch, Krasilchick e Melfi , 
nessa ordem. O governador Mário 
Covas escolheu Marcovitch para ser 
reitor no período 1998-2001.

Em 2001, três dos reitoráveis de 
1997 voltaram à corrida sucessó-
ria. O professor Melfi , empossado 
vice-reitor em 1998, encabeçou a 
lista de oito nomes, a qual também 
incluia os professores Plessmann e 
Marques (que se tornara prefeito 
do campus da capital). O cargo 
foi disputado ainda por 
outros membros da 
hierarquia: a profes-

sora Ada Pellegrini Grinover, pró-
reitora de Graduação, o professor 
Hernan Chaimovich, pró-reitor de 
Pesquisa, e o professor Antonio 
Carlos de Aguirra Massola, diretor 
da Escola Politécnica. A professora 
Magda Sampaio, que então não 
ocupava cargo administrativo, aca-
bara de concluir mandato de dire-
tora do ICB. 

Chefe do Departamento de 
Jornalismo da ECA, ex-presidente 
da Adusp, o professor Jair Borin 
representou a comunidade no pri-
meiro turno e obteve a sexta colo-
cação, depois de ter sido o nome 
mais votado na consulta paritá-
ria promovida por Adusp, DCE e 
Sintusp. No segundo turno, como 
previsível, Borin foi alijado da lista 
tríplice, composta por Melfi , Pless-
mann e Massola.

No processo eleitoral de 2005, o 
professor Massola tornou-se o único 
“veterano” a apresentar-se para a 
sucessão de Melfi . Entre os demais 

concorrentes, porém, fi guraram os 
membros do primeiro escalão da Rei-
toria: os professores Adilson Avansi de 
Abreu, pró-reitor de Cultura e Exten-

são, Suely Vilela, pró-reitora 
de Pós-Graduação, e Hélio 

Nogueira da Cruz, 
vice-reitor. O 
professor Sedi 

Hirano, diretor 
da FFLCH, 
também colo-

cou-se entre os 
candidatos.

lha de Reitor. Em 
seguida, veio o pro-
fessor Erney Ples-
smann de Camargo, 
único candidato que 
não ocupava cargo 
administrativo à 
época e vencedor da 

Nada menos do 
que três pró-reitores 
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taram-se candidatos e 
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outros membros da 
hierarquia: a profes-

professor Massola tornou-se o único 
“veterano” a apresentar-se para a 
sucessão de Melfi . Entre os demais 

concorrentes, porém, fi guraram os 
membros do primeiro escalão da Rei-
toria: os professores Adilson Avansi de 
Abreu, pró-reitor de Cultura e Exten-

são, Suely Vilela, pró-reitora 
de Pós-Graduação, e Hélio 

Nogueira da Cruz, 

cou-se entre os 
candidatos.
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ínDicE rEDuZiDo DE 
DEMocracia Marca 

ElEição DE DirEtorES  
DE uniDaDE E cHEfES  

DE DEpartaMEnto
Vinícius Rodrigues Vieira

Equipe da Revista Adusp

Na USP, as regras para eleger diretores de unidade e chefes de departamento 
são bastante restritivas quando comparadas às aplicadas em outras 

universidades públicas do país. A Unesp delega aos departamentos da 
universidade a definição, por meio dos respectivos regulamentos,  

da forma de escolha de chefe e vice-chefe. Já o Diretor e Vice-Diretor são 
escolhidos por meio de consulta à comunidade da unidade universitária, 

cujos resultados são homologados pela Congregação



42

Outubro 2005 Revista Adusp

A USP não é retrógrada 
apenas no que se refe-
re à escolha de Reitor 
e Vice-Reitor. As re-
gras para eleger dire-
tores de unidade e che-

fes de departamento também são 
bastante restritivas quando compa-
radas àquelas aplicadas em outras 
universidades públicas do país, in-
clusive na Unesp e na Unicamp.

O artigo 46 do Estatuto da USP 
estabelece que “o Diretor e o Vice-
Diretor serão escolhidos pelo Reitor 
de lista tríplice de Professores Titu-
lares, elaborada pelos membros da 
Congregação e dos Conselhos de 
Departamento, especialmente reu-
nidos para essa finali-
dade, cabendo a cada 
eleitor apenas um voto”. 
A única possibilidade de 
um docente não-titular 
ocupar um desses cargos 
é quando a unidade 
não possui titulares em 
número suficiente para 
compor a lista tríplice. 
Nesse caso, professores associados 
podem integrá-la.

Também há restrições nas elei-
ções para Chefe de Departamento. 
Segundo o artigo 55, inciso I do 
Estatuto, “o Chefe deverá ser um 
Professor Titular desde que o 
número de membros dessa catego-
ria no Conselho do Departamento 
seja igual ou superior a três”. Assim, 
“na hipótese de não haver três Pro-
fessores Titulares no Conselho, o 
Chefe será eleito do conjunto dos 
Professores Titulares e Associa-
dos membros do Conselho, desde 
que esse conjunto seja formado no 
mínimo por cinco docentes” (inciso 

II). Os professores doutores podem 
ser candidatos apenas se as condi-
ções anteriores não forem satisfei-
tas (inciso III). 

Na Unicamp e na Unesp, os 
detentores do cargo de professor 
doutor podem, em qualquer hipó-
tese, pleitear postos de direção e de 
chefia departamental. Na primeira, 
porém, o sistema de escolha é 
mais limitador do que na segunda. 
“A Diretoria de cada Instituto ou 
Faculdade será exercida por um 
Diretor, escolhido pelo Reitor, em 
lista tríplice de Professores, elabo-
rada pela respectiva Congregação”, 
estabelece o Estatuto da Unicamp 
(artigo 73). Não há o cargo de 

Vice-Diretor, mas o de Diretor 
Associado, o qual é nomeado pelo 
Diretor. O chefe de departamento, 
por sua vez, deve ser escolhido 
pelos docentes do órgão. Mas, “a 
juízo do Conselho Universitário, 
ouvida a Congregação, poderá ser 
convidado para a Chefia do Depar-
tamento especialista de notória 
capacidade no setor” (artigo 87).

A Unesp delega aos diversos 
departamentos da universidade 
estabelecer, por meio dos respecti-
vos regulamentos, a forma de esco-
lha de chefe e vice-chefe. A única 
exigência é que o voto dos professo-
res tenha o peso determinado pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação (70%). Já o Diretor e Vice-
Diretor são “escolhidos por meio de 
consulta à comunidade da Unidade 
Universitária, cujos resultados são 
homologados pela Congregação” 
(artigo 46, Estatuto da Unesp). 
Nesse caso, não está determinado 
qualquer peso a ser atribuído às 
categorias. Está vedado o exercício 
de mandatos consecutivos.

Nessa matéria, as universida-
des federais estão submetidas a 
uma legislação única, a mesma que 
regulamenta a escolha de Reitor 
nessas instituições. O decreto 1.916 
(23/5/1996) determina em seu artigo 
1º, parágrafo 5, que “o Diretor e o 

Vice-Diretor de uni-
dade universitária serão 
nomeados pelo Reitor, 
observados, para a 
escolha no âmbito da 
unidade, os mesmos 
procedimentos e cri-
térios prescritos neste 
artigo [para a escolha de 
Reitor e Vice-Reitor]”.

Isto é, o critério mínimo de ele-
gibilidade para um docente é deter 
o título de doutor, independen-
temente do cargo ocupado. Uma 
lista tríplice deve ser elaborada, em 
escrutínio secreto e escolha de um 
único candidato por eleitor, pelo 
colegiado máximo da unidade, o 
qual tem de ser composto, obriga-
toriamente, por 70% de docentes. 
Existe a possibilidade de haver, 
antes dessa votação, um consulta 
à comunidade na qual o voto dos 
professores também deve ter peso 
de 70%. Todavia, o resultado do 
colegiado prevalece sobre a von-
tade da comunidade.

ICB realizou consultas à comunidade em 2001 

e 2005 para escolha de Diretor. Em ambas, 

o professor Luiz Britto saiu-se vitorioso e foi 

confirmado pelo colégio eleitoral, mas só na 

segunda foi nomeado pelo Reitor
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Enquanto não há mudanças no 
Estatuto da USP, as unidades que 
desejam ter um processo de esco-
lha de Diretor mais democrático 
driblam parte das regras atuais rea-
lizando consultas à comunidade. 
Um dos casos recentes foi a eleição 
para Diretor do Instituto de Ciên-
cias Biomédicas (ICB), ocorrida 
entre abril e junho de 2005. 

Após a consulta à comunidade, 
apenas os dois professores titula-
res mais bem colocados decidiram 
postular a candidatura ao cargo 
no colégio eleitoral oficial: o pro-
fessor Luiz Roberto Giorgetti de 
Britto, com 20,5% dos votos, e 
a professora Telma Maria Tenó-
rio Zorn, com 9,9%. A consulta 
fôra proposta à Congregação pela 
diretoria do ICB. De acordo com 
o diretor à época, professor Hen-
rique Krieger, pretendeu-se com 
a iniciativa que a elaboração da 
lista tríplice pelo colégio eleitoral 
fosse “a mais representativa possí-
vel”, já que, na consulta, todos os 
membros da comunidade tiveram 
direito de voto. 

Enquanto funcionários e pro-
fessores participaram expressiva-
mente da consulta, ela parece não 
ter entusiasmado os alunos da pós-
graduação, a grande maioria da 
comunidade do ICB, com 59% das 
1.102 pessoas que a compõem. Dos 
648 estudantes de pós-graduação, 
votaram 224 (34,6%). O ICB não 
tem cursos próprios de graduação, 
portanto estudantes deste nível não 
participaram da consulta. Dos 144 
professores, votaram 102 (70,8%); e 
dos 310 funcionários, 209 (67,4%). 
No total, depositaram seus votos 
535 pessoas (48,5% da comunida-

de). Cada eleitor tinha o direito de 
propor até três nomes diferentes. 

De qualquer forma, em compa-
ração à consulta realizada em 2001, 
desta vez aumentou a participação 
de todas as categorias. Naquela 
ocasião, votaram 20% dos alunos da 
pós-graduação, 60% dos docentes e 
62% dos funcionários. À época, os 
professores Britto e Telma conquis-
taram na consulta, respectivamen-
te, 51% e 33% dos votos, seguidos 
pelo professor Krieger, com 15%. 
Ao elaborar a lista tríplice, o colé-
gio eleitoral manteve o professor 
Britto na primeira posição, embora 
tenha guindado o professor Krieger 
à segunda posição. O então reitor, 
Jacques Marcovitch, afrontou a 
vontade da comunidade, escolhen-
do o professor Krieger. 

Em 2005, o colégio eleitoral no-
vamente situou o professor Britto 
em primeiro lugar na lista tríplice, 
recaindo em seu nome a escolha 
do reitor Adolpho Melfi. O profes-
sor Krieger acredita que o colégio 
tenha sido representativo. Para o 
ex-diretor, o fato de o Reitor dar a 
palavra final no processo de escolha 
de Diretor de unidade faz parte de 
um sistema em que a sociedade é 
representada dentro da USP, já que 
o próprio Reitor foi escolhido pelo 
Governador, que, por sua vez, foi 
eleito pela população. “É impor-
tante que o Reitor assuma a co-res-
ponsabilidade da escolha, já que ele 
é o responsável pela universidade”, 
afirma a professora Telma. 

“A eleição como está é real-
mente restritiva, elitizada, em 
grupos pequenos. Mas também 
não sou favorável a uma eleição 
totalmente aberta, em que todos 

os alunos, funcionários e docentes 
tenham voto com o mesmo peso”, 
diz o professor Britto, que defende 
uma participação maior dos funcio-
nários nos colegiados. “Se a gente 
tem uma preferência, ela deve-
ria ser respeitada”, opina Cláudia 
Ribeiro, secretária do ICB, sobre a 
escolha de Diretor, acrescentando 
que o mesmo vale para a eleição 
do Reitor. Esta, diz ela, deveria ser 
decidida dentro da universidade.

Se no ICB houve respeito à von-
tade da comunidade, o mesmo não 
ocorreu no processo de escolha 
do Vice-Diretor da Faculdade de 
Odontologia (FO), cujo resultado 
foi descartado pelo reitor Melfi. 
Apesar de o professor Moacyr da 
Silva ter sido o mais votado no 
colégio eleitoral, com 56 votos, em 
pleito realizado em 8 de junho de 
2005, a escolhida por Melfi foi a 
segunda colocada na lista tríplice, 
a professora Suzana Machado de 
Souza, que recebeu 32 votos.

Num plebiscito de participação 
restrita a estudantes e funcioná-
rios, que o organizaram, o pro-
fessor Silva também sagrara-se 
vitorioso, cabendo à professora 
Suzana, da mesma forma, o se-
gundo lugar. “Em uma época em 
que se discute a eleição direta para 
Diretor e Reitor (...), é inadmissí-
vel que a falta de democracia ain-
da impere em nossa universidade. 
Consideramos a atitude do Reitor 
eticamente questionável e auto-
ritária”, protestaram, em carta 
aberta divulgada à época, o Centro 
Acadêmico XXV de Janeiro e os 
representantes dos funcionários na 
Congregação e no Conselho Téc-
nico Administrativo da FO.
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DE rEpEntE,  
DEpartaMEntoS DEixaM DE 
SEr obrigatórioS na uSp

Juliana Bertollucci
Jornalista

Alteração no Estatuto 
da USP, provocada pela 
aprovação do Regimento 

da EACH (campus 
Leste) mas 

implantada sem 
a realização 
de qualquer 

debate prévio 
na comunidade, 

recoloca na pauta 
do dia uma antiga discussão sobre a 

estrutura acadêmica e administrativa da 
universidade. Na Faculdade de Medicina 
da UnB, a extinção dos departamentos, 
ocorrida há seis anos, teria ocasionado 
a centralização do poder na direção da 
unidade e esvaziado a capacidade de 

decisão das diversas áreas



45

Outubro 2005Revista Adusp

U
ma alteração 
recente no artigo 
5º do Estatuto da 
USP torna facul-
tativa a estrutura 
departamental nas 

suas escolas, faculdades e institutos. 
Segundo o novo texto, “as unidades, 
todas de igual hierarquia e organi-
zadas em função de seus objetivos 
específicos, são órgãos setoriais que 
podem, a seu critério, subdividir-se 
em Departamentos” (grifo nosso). A 
antiga redação previa que as unida-
des seriam formadas “pela união de 
Departamentos afins”.

Aprovada pelo Conselho Uni-
versitário (CO) em 16 de agosto de 
2005 e instituída dois dias 
depois pela Resolução 5.230, 
a mudança foi proposta pelo 
grupo de trabalho encarre-
gado de elaborar o Regimento 
da Escola de Artes, Ciências 
e Humanidades (EACH), 
unidade da USP criada na 
Zona Leste. Na proposta de 
emenda ao Estatuto enviada 
ao CO, o GT argumenta que a antiga 
redação estava atrasada em relação 
à Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação (LDB), de 1996, que revogou 
a previsão de organização departa-
mental obrigatória prevista na lei 
5540/68. “A redação do artigo 5º do 
Estatuto é restritiva e não permite 
experimentação como, por exemplo, 
criar uma unidade sem departamen-
tos”, justifica o GT.

O documento do GT propôs, 
desse modo, a criação de uma escola 
sem departamentos, atendendo aos 
“princípios integradores que norte-
aram a criação da USP Leste”. O 
objetivo seria proporcionar maior 

interação entre “disciplinas dis-
tintas do conhecimento, mas que 
podem ser altamente interdepen-
dentes, se mantiverem o forte foco 
de atuação social como planejaram 
seus organizadores”.

“O projeto USP Leste previa uma 
unidade integrada, inovadora e expe-
rimental. Por isso optou-se por um 
modo de organização administrativa 
e acadêmica, de forma a estimular a 
permeabilidade dos cursos previstos, 
envolvendo docentes, estudantes e 
a comunidade do entorno, além de 
integrar ensino, pesquisa e exten-
são”, explica o professor da EACH 
Renato Queiroz. “Organizar a nova 
unidade contornando a rígida estru-

tura dos departamentos e alocando 
os docentes por cursos seria a melhor 
solução”, completa.

Não é recente o questionamento 
da estrutura departamental nas uni-
versidades brasileiras em geral, e na 
USP em particular. “Quando tive 
notícia pela primeira vez do projeto 
USP Leste, em 2002, a proposta de 
estrutura não-departamental estava 
posta, refletindo um debate que ocor-
ria na USP já havia alguns anos, exem-
plificado pela criação dos núcleos de 
apoio à pesquisa, ao ensino e à exten-
são”, conta Luiz Menna-Barreto, pro-
fessor de biomedicina que leciona na 
EACH e membro do Conselho Edito-

rial da Revista Adusp. 
De acordo com o Estatuto da USP, 

o departamento é a menor fração da 
estrutura universitária para os efei-
tos de organização didático-científica 
e administrativa e tem por função 
elaborar e desenvolver programas 
delimitados de ensino e pesquisa; 
ministrar, isoladamente ou em con-
junto com outros departamentos, 
disciplinas de graduação e pós-gra-
duação; ministrar cursos de extensão 
universitária; organizar o trabalho 
dos professores e alunos; organizar e 
administrar os laboratórios; promover 
a pesquisa; promover a extensão de 
serviços à comunidade; encaminhar à 
Congregação, anualmente, o relatório 

das atividades dos docentes do 
departamento. Ou seja, “eles 
deveriam tratar do trabalho 
de pesquisa, ensino e extensão 
mais específicos (no sentido 
de áreas do conhecimento), 
isso acompanhado da articu-
lação dessas áreas dentro da 
unidade, que contemplaria 
uma grande área do conheci-

mento-atuação profissional”, explica 
a professora Maria José Bechara, do 
Instituto de Física (IF) da USP. 

Pela estrutura atual, a integração 
das sub-áreas na unidade dar-se-ia 
por meio do seu colegiado maior 
que é a Congregação, e das comis-
sões de Graduação, Pós-Gradua-
ção, Pesquisa e Extensão, todas com 
representantes dos departamentos. 
Questões mais específicas seriam 
tratadas no Conselho Departamen-
tal. “Essa estrutura seria para arti-
cular a ação das unidades no desen-
volvimento de seu projeto acadê-
mico. A articulação maior de todas 
as áreas e ações se daria nos orga-

“A eliminação dos vícios associados  

aos departamentos veio acompanhada 

da pura supressão da estrutura inteira. 

As virtudes foram extirpadas sem mais 

nem menos”, diz Verena Hitner
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nismos centrais — pró-reitorias, 
Reitoria e Conselho Universitário”, 
resume a professora do IF. 

“Essa estrutura seria lógica se 
não houvesse confusão entre as 
divisões burocrático-administrati-
vas (departamentos e unidades) e 
os colegiados, de feitio mais acadê-
mico-científico”, diz Queiroz. Por 
conta disso, o departamento deixa 
de ser a unidade organizativa básica 
da universidade, pois não funciona 
como primeira instância de encami-
nhamento das decisões acadêmicas. 
“Acontece que alguns departamen-
tos enxergam a Congregação como 
homologadora das suas decisões e 
a unidade como uma federação de 
departamentos”, conclui o professor. 

Para Verena Hitner, estudante 
de Ciências Sociais, a causa do pro-
blema estaria no fato de as congre-
gações, como todas as instâncias de 
deliberação da USP, acabarem por 
exercer na prática uma função téc-
nica, referendando as votações dos 
conselhos de departamento e do 
Conselho Técnico Administrativo. 
Além disso, não haveria consenso 
sobre quais seriam as funções de 
cada instância de poder, “por isso, 
questões de mesma natureza são dis-
cutidas em diversos espaços nas dife-
rentes unidades”, analisa Verena.

Em 2001, a Faculdade de Direito 
da Universidade de Brasília (UnB) 
resolveu extingüir os departamentos. 
“A proposta na Faculdade de Direito 
foi determinada por dois impulsos: 
superar obstáculos de gestão e repen-
sar a produção do conhecimento”, 
informa o professor José Geraldo 
de Souza Júnior, seu autor. Na sua 
opinião, o departamento, por ser a 
menor fração da universidade, insti-

tucionaliza o modelo de gestão, mul-
tiplicando a estrutura organizativa e 
de pessoal. O que leva a aumentos 
no orçamento, à complexibilização 
de fluxos administrativos e geren-
ciais e dos processos deliberativos. 
“Há perda de tempo e repetição de 
funções. Aumentam-se as instâncias, 
dificultando o fluxo de decisões, o 
que é um obstáculo à gestão. Quando 
eliminamos os departamentos, sim-
plificamos a gestão”, alega.

Todavia, o desaparecimento des-
ses órgãos pode também trazer efei-
tos nefastos. “Na atual estrutura da 
USP, a extinção dos departamen-
tos geraria maior concentração de 
poder nas congregações, diretorias 
de unidade, comissões e no próprio 
Conselho Universitário”, avalia João 
Zanetic, professor do IF da USP e 
vice-presidente da Adusp. Albino 
Veçosa de Magalhães, professor da 
Faculdade de Medicina da UnB, que 
funciona sem departamentos há seis 
anos, aponta o mesmo problema. 
“A extinção dos departamentos oca-
sionou a centralização do poder na 
direção da Faculdade e esvaziou a 
capacidade de decisão das diversas 
áreas, transformando-as em meras 
gerenciadoras de cargas horárias 
docentes”, analisa.

Verena Hitner, que na condi-
ção de representante discente par-
ticipou do debate sobre a EACH, 
encaminhou às instâncias do CO 
uma “declaração de voto contrá-
rio” à aprovação do Regimento da 
EACH e à alteração do Estatuto. 
“Não se trata de uma defesa do 
Departamento, a questão colocada 
é que a eliminação dos vícios asso-
ciados à estrutura departamental 
veio acompanhada de uma pura e 

Fotos: Daniel Garcia

Verena Hitner, representante discente (CO)

Alexandre Pariol, diretor do Sintusp

Professora Maria José Bechara, do IF
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simples supressão da estru-
tura inteira. Quaisquer vir-
tudes que ela apresentava 
foram extirpadas sem mais 
nem menos”. Isso criaria 
uma situação de anomia na 
unidade, já que na prática 
a nova proposta sobrecar-
regaria a Congregação com 
assuntos estranhos ao seu 
caráter e eliminaria a possi-
bilidade de discussão acadêmica em 
instâncias intermediárias. “Na USP 
Leste tudo será automaticamente 
pauta da Congregação. Pasmem!”, 
indigna-se. 

Para o professor Francis Aubert, 
ex-diretor da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, a atual 
estrutura da USP, que compreende 
de um lado as diretorias de unida-
des, colegiados centrais das unida-
des e comissões estatutárias, e de 
outro lado os departamentos e seus 
conselhos, institui uma complexa 
rede de freios e contrapesos (che-
cks and balances) que assegura um 

melhor equilíbrio de poderes e um 
espaço de gestão potencialmente 
mais democrática. “Se formos abolir 
os departamentos, por considerá-los 
uma etapa superada na gestão uni-
versitária, seria necessário criar algo 
equivalente, que mantivesse os che-
cks and balances operantes”.

“A EACH concentrou todas 
as decisões na Congregação, que 
indica inclusive os coordenadores de 
curso, que a constituem. Os chefes 
de departamento, pelo menos, eram 
eleitos nos conselhos departamen-
tais”, explica Rodolfo Vianna, diretor 
do Diretório Central dos Estudan-
tes (DCE) e representante discente 

no CO. A manutenção de 
todos os outros órgãos cole-
giados sem a existência dos 
conselhos departamentais 
destruiria a organicidade da 
estrutura da USP, afirma sua 
colega Verena: “Os conse-
lhos departamentais são vitais 
para o funcionamento har-
mônico desses órgãos, com 
o papel essencial de media-

dor”. “É por isso que a extinção dos 
departamentos deve ser acompa-
nhada da democratização de todos 
os colegiados”, conclui o professor 
Zanetic. Menna-Barreto concorda: 
“Sou a favor de uma discussão ampla 
e estatuinte da qual brote uma rees-
truturação menos corporativista da 
universidade”.

Os departamentos exercem 
função política indispensável na 
estrutura da USP, mas sua função 
acadêmica é altamente discutível, 
pondera o professor Aubert, para 
quem em alguns aspectos o depar-
tamento pode representar um obs-

“Os departamentos são obstáculos 

epistemológicos para a organização 

livre, autônoma e transdisciplinar do 

conhecimento”, sustenta o professor Souza 

Júnior, idealizador da reorganização da 

Faculdade de Direito da UnB em 2001
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táculo para a transdisciplinaridade. 
Isso é que teria levado as unidades a 
buscar mecanismos como núcleos de 
pesquisa e laboratórios, que são espa-
ços nos quais “se obtém alguma com-
pensação pela compartimentalização 
provocada por essa estrutura”. Sua 
opinião é compartilhada por colegas 
da USP e UnB. “Essa organização 
já se mostrou rígida demais, dificul-
tando o desenvolvimento de projetos 
de pesquisa e a formação de pessoas 
devido à excessiva compartimenta-
lização de áreas de conhecimento”, 
analisa Maria Bechara. 

“Os departamentos são obstáculos 
epistemológicos para a organização 
livre, autônoma e transdis-
ciplinar do conhecimento”, 
sustenta o professor Souza 
Júnior, da UnB. O professor 
Sadi Dal Rosso, do Departa-
mento de Sociologia da Facul-
dade de Ciências Sociais da 
UnB, considera que a idéia 
de departamento atenderia 
ao conceito disciplinar, daí a 
dificuldade de abarcar o pro-
blema da transdiciplina, por isso “é 
melhor a organização em temas ou 
linhas de pesquisa”.

“Como o conhecimento é dinâ-
mico, as fronteiras entre áreas do 
saber não são rígidas, e muitas vezes 
o departamento não cabe mais na 
área ou vice-versa”, acrescenta 
Menna-Barreto. “O próprio Insti-
tuto de Estudos Avançados (IEA) 
nasceu como uma forma de fazer o 
uni da Universidade ter o sentido de 
universal e não unilateral, como tem 
acontecido com freqüência”, afirma 
Maria Bechara. Ao mesmo tempo, 
porém, a natureza do trabalho aca-
dêmico requer projetos de longo 

prazo e para isso a estabilidade da 
estrutura organizativa parece indis-
pensável a Menna-Barreto.

No caso da alteração do Estatuto 
da USP e aprovação do Regimento 
da EACH a tônica, porém, foi a ine-
xistência de debate com a comunida-
de. “Tanto o processo de formulação 
quanto o de aprovação do Regimen-
to da EACH foram conturbados. 
A comunidade acadêmica local foi 
consultada apenas uma vez, quando 
o Regimento já estava pronto, não 
tendo a oportunidade de transformá-
lo de fato”, denuncia Verena Hitner. 
Professores e estudantes da USP 
Leste teriam elaborado emendas, 

mas todas as que democratizavam de 
alguma forma a estrutura de poder e 
gestão do campus foram rejeitadas. 
“A principal proposta era a eleição 
dos membros do CTA, que de acordo 
com o Regimento da EACH é indi-
cado pela Congregação”. 

Em resposta a questões encami-
nhadas pela Revista Adusp, o pro-
fessor Jorge Mancini, presidente do 
antigo Conselho Diretor dos Cursos 
da USP Leste (CD, extinto com a 
aprovação parcial do Regimento da 
unidade), sugere que o prazo aper-
tado imposto pela Resolução 5.127, 
de 28 de maio de 2004, que criou 
aquele campus, está na origem do 

conflito: “O artigo 7º da Resolução 
estabeleceu o prazo de 90 dias para 
elaboração da proposta de Regi-
mento” pelo CD, porém este “teve 
diversas atribuições, destacando-se 
a programação dos cursos, a realiza-
ção do processo seletivo para contra-
tação de docentes, propor ao Reitor 
a contratação de pessoal técnico e 
administrativo, entre outras ativida-
des”, portanto frente “à exigüidade 
do tempo disponível para elabora-
ção do anteprojeto de Regimento da 
EACH, o Conselho Diretor solicitou 
ao Reitor que fosse formada uma 
comissão, com professores experien-
tes no âmbito da Legislação da USP, 

para auxiliar na elaboração 
do Regimento da EACH”.

A versão apresentada 
pelo professor Mancini para 
os incidentes em torno do 
Regimento na USP Leste 
imputa aos docentes da uni-
dade a maior responsabili-
dade por não ter havido o 
debate necessário: “Na oca-
sião um dos professores se 

dirigiu ao professor Colli, caracteri-
zando que a proposta de Regimento 
era ‘gerontocrata’, estigmatizando a 
proposta apresentada de forma não 
acadêmica, prejudicando naquele 
momento o estabelecimento de uma 
discussão mais verticalizada sobre o 
Regimento”. 

Na reunião do Conselho Univer-
sitário, o representante dos funcioná-
rios Alexandre Pariol manifestou, em 
nome do Sindicato dos Trabalhadores 
da USP (Sintusp), posição contrária à 
alteração do Estatuto e à aprovação 
do Regimento da EACH. “Somos 
contra não haver departamentos na 
EACH e a desobrigatoriedade colo-

“Esse ponto importante só entrou em 

votação no CO em função da EACH, 

sem qualquer discussão mais ampla. 

Mudou-se no conchavo do poder de 

grupos e sem articulação com uma visão 

de Universidade”, afirma Maria Bechara
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cada com a alteração estatutária. Isso 
porque achamos que não houve dis-
cussões suficientes e não temos idéia 
de como isso afetará a vida dos fun-
cionários. A extinção de departamen-
tos causará, por exemplo, a demissão 
de funcionários”, assinala Pariol, que 
é diretor do Sintusp. 

“A mudança estatutária foi única 
e exclusivamente em função da USP 
Leste. Não houve discussão. Gerou 
uma mudança estrutural que não 

sabemos se é boa ou ruim. Mas esse 
caso é apenas mais um reflexo do 
autoritarismo na USP”, comenta 
Vianna, do DCE. Maria Bechara 
concorda: “Esse ponto importante 
na estrutura universitária entrou 
em votação no CO em função do 
interesse específico da EACH, sem 
qualquer discussão mais ampla. Para 
apontar o mínimo, esse foi mais um 
ponto que se mudou no conchavo 
do poder político de grupos e de 

forma desarticulada com uma visão 
de Universidade”. 

No entender da professora, há 
tempos se mostra necessária uma 
maior flexibilidade na organização 
interna das universidades em geral, e 
na USP em particular. “Entretanto, 
um agrupamento de escolas desarti-
culadas não é uma universidade. Mas 
será que a USP já não é um pouco isso, 
mesmo com uma estrutura potencial-
mente articuladora?”, questiona.

A direção dos departamen-
tos é formada pela Chefia do 
Departamento e pelo Conselho 
do Departamento, órgão delibera-
tivo em assuntos de administração, 
ensino, pesquisa e extensão univer-
sitária. O chefe de Departamento, 
eleito pelo Conselho, deve ser um 
professor titular, podendo em casos 
excepcionais ser um professor asso-
ciado ou um professor doutor.

Em relação aos professores do 
Departamento, o Conselho consti-
tui-se de pelo menos 75% dos titu-
lares (com mínimo de cinco); 50% 
dos associados (com mínimo de 
quatro); 25% dos doutores (com 
mínimo de três), 10% de assistentes 
(com mínimo de um) e um auxiliar 
de ensino. A representação discente 
equivale a 10% do total de mem-
bros professores do Conselho (com 
mínimo de um estudante) e deve ser 
eleita pelos estudantes.

Não há representante dos fun-
cionários nos conselhos depar-
tamentais. “A verdade é que a 

representatividade nos órgãos 
colegiados na USP é muito baixa. 
Todos os conselhos possuem, esta-
tutariamente, maioria de professo-
res titulares em sua composição”, 
protesta Alexandre Pariol, diretor 
do Sintusp. Na opinião da profes-
sora Zélia Biasoli, da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras da 
USP de Ribeirão Preto, a parti-
cipação dos funcionários deveria 
ocorrer em todas as instâncias e de 
maneira mais efetiva.

O professor João Zanetic 
observa que só uma fração de 
professores circula nas esferas de 
poder, e a maioria deles ocupa 
mais de um cargo administrativo, 
gerando uma super-concentração 
de poder. “As lideranças oficiais, 
ou seja, os professores titulares 
que chegam a esses cargos não 
estão mostrando competência para 
exercer esse papel, mas querem 
estar neles, pois há prerrogativa no 
Regimento e porque dão poder”, 
critica a professora Bechara, que 

associa essa prática ao esvazia-
mento político dos departamen-
tos. “Como nos concursos de titu-
lares não há exigência de atuação 
competente nesse tipo de função, 
muitos departamentos e até unida-
des não têm quadros para exercer 
este papel. Vai quem tem título no 
sentido cartorial da palavra. Uma 
solução para isso é a abertura das 
funções executivas para outras 
categorias docentes”, explica. 

Para a professora, a USP está 
incorporando uma visão cartorial à 
titulação, o que é um perigo para a 
sua sobrevivência como organização 
que busca e dissemina o conheci-
mento humano. Zélia Biasoli aponta 
outro problema: “Mais do que a 
questão de como estão estruturados 
os colegiados, faz falta que os parti-
cipantes de cada um dos conselhos e 
congregações troquem informações 
entre si e com a comunidade de suas 
unidades. Mais do que democratizar 
a universidade é preciso democrati-
zar a informação”.

composição dos conselhos  
departamentais privilegia os titulares
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DEMiSSão SuMária  
DE funcionária  

Da fMrp rEvEla 
ManDoniSMo DE DirEtor

Vinicius Rodrigues Vieira
Equipe da Revista Adusp
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Trabalhava há 13 anos na USP a jornalista Rita Stella, 
que por ter-se recusado a censurar uma lista eletrônica 

de discussão foi demitida, em 2002, pelo professor Ayrton 
Moreira, diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
(FMRP). Um ano depois, a Consultoria Jurídica da USP (CJ) 
protelou cumprimento de decisão judicial  de 1ª  instância que 

mandava reintegrar a funcionária, e recorreu da sentença. 
O 15º TRT acatou parcialmente o recurso em fins de 2004 

e mandou anular a sentença por erro processual, e a CJ 
determinou que Stella fosse novamente desligada

A
pós dedicar 13 anos de 
sua vida profissional à 
USP, a jornalista Ri-
ta de Cássia Stella foi 
demitida sumariamen-
te, num claro desres-

peito à Constituição Federal (CF). 
Responsável pela estruturação do 
Serviço de Imprensa da Faculda-
de de Medicina de Ribeirão Pre-
to (FMRP), Stella aguarda há três 
anos uma solução para seu caso, o 
qual é um exemplo do autoritaris-
mo tão presente na universidade, 
conjugando o mandonismo de um 
hierarca e o automatismo antide-
mocrático do aparato jurídico da 
USP, sempre a postos para respal-
dar as decisões da burocracia.

Stella recebeu a notícia de que 
seria demitida em fevereiro de 
2002, após retornar de férias, quan-
do o então diretor da FMRP, pro-
fessor Ayrton Custódio Moreira, 
emitiu um documento comunican-
do a decisão. A jornalista relata que 
sequer teve acesso ao ofício. Dias 
depois, ela recebeu o Comunicado 
de Dispensa Oficial, datado de 8 de 
março, e o Termo de Rescisão do 
Contrato de Trabalho, que registra-
va que a demissão ocorrera “sem 
justa causa”. O próprio professor 
Moreira, relata Stella, teria dito ao 
lhe comunicar a demissão: “Não 
tenho nada contra você. É uma ex-
celente profissional, mas quero al-
guém com outro perfil”. 

Além das perdas financeiras, a 
demissão provocou um forte abalo 
emocional. “Foi realmente frustran-
te. Fiquei muito deprimida”, relata 
Stella, que hoje faz trabalhos esporá-
dicos em jornalismo. Ela conta que é 
complicado conseguir uma ocupação 
fixa no setor de comunicação numa 
cidade como Ribeirão Preto.

A dispensa foi uma surpresa 
para ela, já que tinha uma “con-
vivência pacífica” com o profes-
sor Moreira, inclusive desde a 
época em que ele era vice-diretor 
da FMRP. “Acredito que a coisa 
ficou ruim por causa de um fato 
que ocorreu em 2001”, diz Stella. 
À época, a jornalista mediava uma 
lista de discussão por correio ele-
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trônico interna à Faculdade, fun-
ção que, segundo diz, ninguém 
queria assumir. 

O então vice-diretor, professor 
Antônio Waldo Zuardi, pediu-lhe 
que fosse mediadora interina. Stella 
relata que, ao aceitar a tarefa, dei-
xou claro que não deixaria de re-
passar à lista nenhuma mensagem, 
salvo se nelas houvesse palavras de 
baixo calão ou se fossem spans, si-
tuações em que tal procedimento 
era recomendado.

Por volta de setembro de 2001, 
conta Stella, um professor membro 
da Congregação da FMRP enviou 
uma mensagem à lista reclamando 
que não recebera uma convocação 
para que o colegiado se reunisse 
para a escolha do Reitor. A jor-
nalista diz que o docente ligou 
para ela solicitando a libera-
ção da mensagem. Segundo 
Stella, era comum receber de-
mandas semelhantes por parte 
de outros membros da lista: 
nem sempre ela podia liberar as 
mensagens imediatamente após 
as ter recebido, já que não estava 
constantemente on-line, com aces-
so à internet.

No dia seguinte àquele em que 
repassou a mensagem, o diretor 
ligou para ela perguntando o por-
quê de sua atitude. Stella afirma 
ter respondido de que o fizera por 
se tratar da opinião de um cole-
ga. Imediatamente, o professor 
Moreira passou a falar agressiva-
mente, exigindo que, a partir de 
então, ela “restringisse aquele tipo 
de mensagem”. Diante disso, Stella 
conta que entregou a função de me-
diadora. “É contra meus preceitos: 
minha tarefa é levar informação [às 

pessoas]”, justifica. No entanto, o 
diretor disse que estava sendo de-
sobedecido e, abruptamente, en-
cerrou a ligação.

A partir de então, embora 
ainda continuasse no Serviço de 
Imprensa, as informações mais 
importantes da FMRP não pas-
saram mais por ela. Stella diz que 
ainda redigiu um ofício endereça-
do ao diretor, esclarecendo que 
não tinha o perfil para mediar a 
lista. O professor Moreira, tam-
bém por meio de um ofício, lhe 
respondeu, solicitando que per-

manecesse na função e “seguras-
se as informações”. “Ele tomou 
como [algo] pessoal”, opina a jor-
nalista sobre o comportamento do 
diretor no caso.

Procurado pela Revista Adusp, 
o professor Moreira, que deixou 
o cargo de diretor recentemente, 
declarou que qualquer informa-
ção a respeito do caso caberia à 
direção da FMRP. “Sobre esse as-
sunto, não tenho nada o que falar. 
Não sou mais diretor”, afirmou 
por telefone em 4 de outubro. 

uSp 
desrespeita 

direitos 
trabalhistas
A USP é contumaz no des-

respeito aos direitos trabal-
histas, como atestam vários 
casos registrados pela Adusp 
e pelo Sintusp. Professores e 
funcionários contratados em 
regime precário podem ser 
desligados de modo arbitrário, 
bastando que se indisponham 
com o chefe. A professora 
Wladia Viviani, do Instituto de 

Química, admitida em 1996 
em regime precário de trab-
alho, permaneceu até julho 
de 2004, quando seu con-
trato acabou e deixou de ser 
renovado. Sete meses após a 

demissão, Wladia ainda não 
havia recebido suas verbas re-

scisórias.
No Informativo Adusp, dis-

ponível na página www.adusp.
org.br, podem ser encontra-
das informações sobre alguns 
casos: n° 150, novembro de 
2003: “Não renovação de con-
trato de trabalho revela per-
seguição em departamento da 
Poli, diz professor”; n° 152, 
dezembro de 2003: “Atuação 
da CERT reforça perseguição 
em departamento da Escola 
Politécnica”; n° 182, de abril 
de 2005: “USP demorou sete 
meses para pagar professora 
desligada do IQ”.

A jornalista 

comunicou  ao diretor 

da FMRP que não tinha o 

perfil adequado para moderar a 

lista eletrônica. Ele respondeu-lhe 

solicitando que ela permanecesse 

na função e que “segurasse 

as informações”
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Procurada, a diretoria da unidade 
não quis atender à reportagem,  
recomendando que esta entrasse 
em contato com o Departamento 
de Recursos Humanos da USP. 

Ciente da ilegalidade de sua 
demissão, em maio de 2002 a jor-
nalista ingressou com um proces-
so cautelar na 2ª Vara do Trabalho 
de Ribeirão Preto. O argumento 
principal baseia-se no artigo 41 da 
CF. Seu caput estabelece que “são 
estáveis, após dois anos de efetivo 
exercício, os servidores nomeados 
em virtude de concurso público”. 
Note-se que o texto não faz qual-
quer distinção entre os funcioná-
rios estatutários e aqueles con-
tratados pela Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), regi-
me por meio do qual Stella 
fôra contratada pela USP.

O mesmo artigo da CF, 
em seu parágrafo primei-
ro, aponta que “o servidor 
público estável só perderá o 
cargo em virtude de sentença 
judicial transitada em julgado ou 
mediante processo administrativo 
em que lhe seja assegurada ampla 
defesa”. Ao contrário do prescrito, 
Stella foi demitida sumariamente, 
sem chance de defesa. Ela consta-
tou, num levantamento de decisões 
tomadas em segunda instância nos 
últimos quatro anos, relativas a 
casos semelhantes ao seu, que a 
jurisprudência é unânime em reco-
nhecer como estáveis os servidores 
celetistas com mais de três anos de 
exercício de determinado cargo.

Em março de 2003, foi publicada 
sentença do juiz titular da 2ª Vara 
do Trabalho de Ribeirão Preto, 
Walney Quadros Costa, determi-

nando a reintegração de Stella ao 
quadro de funcionários da USP. A 
instituição, porém, conseguiu, por 
meio de um mandado de segurança 
impetrado pela Consultoria Jurídica 
(CJ), embargar a decisão até junho 
do mesmo ano, quando a jornalista 
foi finalmente readmitida.

A USP recorreu da decisão 
de reintegração ao 15º Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT, sedia-
do em Campinas). Em novembro, 
o TRT publicou uma nova decisão 
sobre o caso, assinada pelo juiz 
Jorge Luiz Costa, que acatou o re-

curso, apontando erros processuais 
na sentença de primeira instância: 
o processo cautelar impetrado por 
Stella fôra convertido em principal 
pela 2ª Vara do Trabalho sem que 
houvesse pedido das partes. A sen-
tença que determinava a reintegra-
ção foi anulada, e o processo retor-
nou a Ribeirão Preto a fim de que 
uma nova sentença fosse expedida. 
O TRT limitou-se a julgar a preli-
minar, deixando de entrar no mé-
rito da causa, como destaca o juiz 
Jorge Costa: “restando prejudicada 

a análise dos demais argumentos 
expedidos pela ré” — a USP. 

No recurso, a Consultoria 
Jurídica alegava que Stella não 
tem direito à estabilidade e que foi 
demitida por justa causa: “a recla-
mante foi contratada pelo regime 
da CLT, era optante pelo FGTS 
e, portanto, não era detentora da 
estabilidade prevista no artigo 41 
da CF, não fazendo jus à reintegra-
ção determinada, mormente em se 
considerando que sua dispensa foi 
motivada” (relatório do juiz Jorge 
Costa, f. 1).

A CJ, que chegou a designar 
quatro advogados para atuar no 
caso, prontamente determinou 
que Stella fosse novamente des-

ligada da FMRP, o que ocorreu 
em dezembro de 2004. A jor-
nalista, prejudicada por um 
erro supostamente cometido 
pelo juiz de primeira instân-
cia, teria ainda outra surpresa 

amarga pela frente.
Em janeiro de 2005, a juíza 

substituta da 2ª Vara do Trabalho 
de Ribeirão Preto, Denise dos 
Santos Sales, decidiu extingüir o 
processo, sob a alegação de que 
as partes não haviam comparecido 
ao julgamento, apesar de, segundo 
Stella, “ninguém ter sido intima-
do”. Para Stella, a juíza não leu o 
processo ou “desconhece as leis”. 
O advogado da jornalista, Heitor 
Salles, embargou a extinção, soli-
citando que seja esclarecida a sua 
fundamentação jurídica. 

Procurada pela reportagem, a CJ 
informou, por meio da Assessoria 
de Imprensa da Reitoria, que não 
se manifesta sobre casos em anda-
mento. 

A CJ alega 

que a demissão foi 

“motivada” e que Stella não 

pode ser reintegrada porque “foi 

contratada pelo regime da CLT 

e, portanto, não era detentora 

da estabilidade prevista no 

artigo 41 da CF” 
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As Comissões Paritárias criadas na USP formularam, em 1968, 
uma proposta de Reforma Universitária antagônica àquelas 

surgidas dos grupos constituídos pela Ditadura Militar. Fruto da 
dedicação de alunos e professores, o Projeto das Paritárias era o 
mais avançado e democrático ao propor que os alunos pudessem 
escolher, livremente, parte das disciplinas de seu currículo entre as 

de diferentes cursos. A proposta das Paritárias foi a de preparar 
alunos revolucionários: quando a criação do conhecimento, nas 

diversas áreas, visa à resolução de problemas detectados, está 
aberto o caminho para a construção de uma sociedade melhor

univErSiDaDE para a 
MuDança: aS coMiSSõES 
paritáriaS E a rEforMa  

Do EnSino SupErior (1968)
Maria Christina Thomé

Mestra em História Social pela FFLCH-USP
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A partir dos fins dos anos 
1950, com o desen-
volvimento do parque 
industrial brasileiro e 
a multiplicação das in-
dústrias aqui montadas 

pelo capital estrangeiro, tornava-se 
necessário desenvolver-se o ensino 
tecnológico, em diferentes níveis. 
Aquele ensino voltado à formação 
de quadros políticos representantes 
da velha oligarquia do café, que, na 
década de 1930, norteou a criação da 
Universidade de São Paulo, já não 
fazia mais sentido para os interesses 
sociais dominantes. Nem mesmo o 
ensino mais humanista e ilustrado, 
que se difundia com as aulas dos pro-
fessores europeus, principalmente 
franceses, interessava mais.

A avidez de lucros dos 
capitais que se investiam 
aqui pedia mão-de-obra 
instruída, especializada e em 
grande escala, para valer salá-
rio mais baixo. Por isso, o gover-
no convoca diferentes grupos de 
técnicos em educação para elabo-
rarem projetos de reestruturação 
da universidade brasileira.

O primeiro a concluir uma 
versão foi o projeto dos acordos 
MEC-Usaid, resultado de um tra-
balho secreto desenvolvido por téc-
nicos brasileiros e norte-america-
nos desde maio de 1965. O acordo 
MEC-Usaid fazia parte da Aliança 
para o Progresso.

O trabalho baseou-se no rela-
tório feito pelo professor Rudolf 
Atcon. Depois de propor reformas 
educacionais em outros países lati-
no-americanos, Atcon levantou da-
dos, observando 16 universidades 
federais brasileiras. Baseado nesses 

dados, ele elaborou seu relatório.
Um número extra da revista 

Revisão, publicado em maio de 1967 
pelo Grêmio de Filosofia da USP, 
entidade representativa dos Cen-
tros Acadêmicos da então Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras 
(FFCL), transcreve, na íntegra, o 
Relatório Atcon. Junto com a trans-
crição, traz comentários e propos-
tas do Grêmio para a reformulação 
universitária, discutidas a partir do 
XXIX Congresso da UNE.

A leitura do relatório mostra que, 

ao propor a universidade que forme 
o cidadão para atuar na sociedade, 
Atcon está visando à aquisição de 
hábitos e habilidades técnicas para 
o trabalho na indústria. Em sua con-
cepção de universidade, o estudante 
é visto como um recurso a ser explo-
rado em favor da máquina produtiva.

Ele entende a formação social 
dos alunos (sua compreensão acerca 
da sociedade de que fazem parte) 
como a formação do espírito cívico 
e de respeito à ordem estabelecida. 

Propõe, dessa forma, uma escola 
não investigadora e sim acrítica, no 
modelo da escola norte-americana 
na época: tecnicista e pragmática, 
não criadora nem reflexiva. Para 
isso, os técnicos brasileiros do MEC 
foram regularmente aos EUA, a fim 
de serem treinados.

A proposta de Atcon objetivava 
uma universidade que funcionasse 
para alguns setores da sociedade bra-
sileira, e não para o seu conjunto. Os 
estudantes, ao contrário, entendiam a 
Educação num contexto muito mais 
amplo, que ajudasse em sua orienta-
ção ética. Encaravam-na como um 
pólo transmissor de idéias de trans-
formação. Para isso, propunham até 
uma imprensa universitária. Per-

cebiam que a proposta MEC-
Usaid visava a formar perso-
nalidades ajustadas ao status 

quo, escamoteando conflitos 
sociais inerentes ao sistema.

Atcon considerava injusta a 
universidade mantida e gerada 

pelo Estado. A universidade, na 
sua compreensão, funciona como 

uma empresa; ele chega a dizer 
abertamente que a universidade 
tem que ser administrada por um 
grande industrial, ou um banqueiro 
bem sucedido, apolítico e respeitado 
na sociedade, pois a universidade 
“é uma grande empresa e não uma 
autarquia do Estado”.

Além disso, os acordos MEC-
Usaid estendiam-se aos, então, 
ensinos primário e secundário, trei-
nando professores e produzindo os 
livros didáticos. Sua ação era cuida-
dosamente elaborada para incutir, 
nos alunos, a ideologia capitalista.

O acordo MEC-Sindicato Nacio-
nal dos Editores de Livros (Snel)-

Para 

Rudolf 

Atcon, o homem da 

Usaid, a universidade tem que ser 

administrada por um grande 

industrial ou banqueiro de 

sucesso, pois ela é “uma 

grande empresa e não uma 

autarquia do Estado”
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Usaid, válido por três anos, deter-
minava que as publicações educa-
cionais, técnicas e científicas seriam 
controladas pela Usaid, que cuidaria 
da elaboração, editoração, ilustra-
ção e distribuição de livros. E, sendo 
assim, os brasileiros comprariam os 
direitos autorais dos norte-america-
nos. A Usaid não deixaria escapar 
de seu controle nenhum setor de 
atividade no Brasil. O acordo MEC-
Sudene-Usaid criaria o Centro Edu-
cacional de Pernambuco.

Em relação à reforma do ensino, 
outros grupos de trabalho (GTs) cria-
dos pelo governo trabalhavam a por-
tas fechadas, elaborando projetos: o 
GT do general Meira Matos; o GT do 
Reitor da USP em exercício, Mário 
Guimarães Ferri; e o GT do 
MEC, ou GT do governo.

Na USP, os alunos dis-
cutem, elaboram documen-
tos, realizam assembléias e 
tentam forçar a abertura de 
canais para sua participação nos 
projetos em execução. A grande 
empresa precisava de grandes 
lucros e não podia esperar por 
muito tempo. Então, os profissio-
nais tinham que se formar rapida-
mente e ainda com um mínimo de 
despesa. Começam aí a aparecer 
as propostas de universidade paga. 
Os estudantes sabiam que como 
grande parte das indústrias era 
composta por empresas estrangei-
ras que importavam sua própria 
tecnologia, a escola brasileira teria 
que formar técnicos que servissem 
para manipular uma tecnologia já 
pronta. Daí a ênfase dada na época 
ao ensino técnico na escola média. 
E na universidade, a ênfase às ciên-
cias ligadas à tecnologia (ciências 

exatas) em detrimento dos cursos 
de caráter humanista. 

Os estudantes reafirmam a posi-
ção de todas as entidades estudantis 
contra esse caminho para a escola 
brasileira. E defendem a universidade 
como uma instituição social cuja fun-
ção é analisar as condições objetivas 
existentes na sociedade e equacionar 
o desenvolvimento desta, levando em 
consideração os problemas de todos 
os setores que a compõem.

Defendem a universidade gra-
tuita, autônoma tanto do ponto de 

vista administrativo (com direção 
paritária) como do ponto de vista 
financeiro (pois contaria com per-
centual definido das verbas públi-
cas). Reafirmam e explicam que a 
paridade nas decisões universitárias 
evitaria o esclerosamento da insti-
tuição. E a discussão do conteúdo 
precisaria ter como orientação o 
papel social do futuro profissional.

Consideram que a conquista da 
escola ideal só se conseguiria com 
a transformação da sociedade clas-

sista em uma sociedade sem classes. 
E que, naquele momento, a implan-
tação da universidade crítica (que 
pusesse em xeque o regime) levaria 
os estudantes a uma perspectiva 
correta do processo de transforma-
ção social. Em maio de 1968, os 
alunos da FFCL-USP decidem ocu-
par a faculdade, o que consistia em 
formar grupos e discutir a crise e 
a reestruturação universitária. ao 
invés de assistir às aulas.

Onde houvesse professores dis-
postos (geralmente os assisten-
tes e os instrutores, por serem os 
mais jovens), estes participavam 
das discussões com os estudan-
tes. Os cursos já mais organiza-
dos (Geologia, Ciências Sociais, 

Física) formaram grupos que 
se revezavam nos três 
períodos na faculdade.

Em 14 de julho de 1968, 
o governador Abreu Sodré 

faz publicar na imprensa uma 
nota oficial, permitindo o que 

já se fazia: que professores e 
alunos discutissem a universi-

dade. Aproveitando o ânimo dos 
professores, os alunos passaram 
imediatamente a eleger em assem-
bléias os seus representantes nas 
Comissões Paritárias, e os profes-
sores escolhiam os seus. Quando 
em todas as escolas, em todos os 
rincões, os estudantes discutiam 
nas Paritárias, desencadeou-se um 
debate fecundo, cujo alcance se 
refletia nas propostas acuradas 
que apareciam.

Era hora de escolhas e de defi-
nições, de ruptura e de transição. 
Hora da tomada de consciência 
acerca do papel da universidade e 
de cada um, dentro dela, nas trans-

Em maio 

de 1968, os alunos 

da então FFCL decidem ocupar 

a faculdade, o que consistia em 

formar grupos e discutir a crise e 

a reestruturação, ao invés  

de assistir às aulas
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formações pelas quais passava a 
sociedade. A reestruturação deixava 
de ser tarefa de um grupo de buro-
cratas. Passava a ser participação e 
envolvimento de todos os que sen-
tiam a necessidade de mudança.

Acendia-se o debate, acaloravam-
se as discussões e aprofundavam-se 
as sugestões que iam se formulando 
em propostas. A reforma discutida 
nas Comissões Paritárias provocaria 
um processo de mudanças que cria-
ria novas oportunidades para todos, 
e colocaria a universidade com a téc-
nica e a ciência a serviço de todos. 
A proposta das Comissões Paritárias 
era que a universidade não apenas 
ensinasse a praticar tecnologia, mas 
criasse ciência e tecnologia de acor-
do com as necessidades da sociedade 
brasileira. Cada Paritária esforçava-
se por concluir seu projeto e enviá-
lo à Paritária central.

Contribuição da Paritária do 
Departamento de Filosofia 
(subcomissão de estrutura-
administração-governo) para 
a Comissão Paritária Geral

Fazendo um diagnóstico dos 
problemas do momento, assim 
como dos que seriam enfrentados 
na implantação da reforma, os 
componentes da subcomissão indi-
cavam a necessidade de se consti-
tuir uma comissão que implanta-
ria os novos vestibulares, os cursos 
básicos para 1969, e programasse 
e implantasse a reestruturação. E 
assinalavam tópicos de sua pro-
posta de reforma. Em primeiro 
lugar, levantavam as Funções da 
Universidade que definiam da 
seguinte forma:

* Unidades Fundamentais da 
Estrutura Universitária:

Departamentos: menor fração da 
estrutura universitária para todos 
os efeitos de organização adminis-
trativa e didático-científica e de 
distribuição pessoal.

Organização: relacionada ao con-
ceito de currículos e disciplinas: ora 
reuniriam um conjunto de discipli-
nas que, mesmo quando diversas 
em relação ao objeto ou a métodos 
de estudo, permaneceriam integra-
das visando a tipos específicos de 
formação profissional; ora, reuni-
riam disciplinas intimamente rela-
cionadas entre si quanto ao objeto 
ou método de estudos mas que são 
apenas partes de tipos específicos 
de formação profissional.

Atribuições e competências: valo-
rizavam os departamentos: como 
menor unidade administrativa, de 
pesquisa e ensino da estrutura uni-
versitária, o Departamento deveria 
gozar de competência deliberativa 
e executiva para:

— Seleção e indicação do seu 
corpo docente, em qualquer grau 
e nível.

— Carreira universitária, que é 
feita no seu interior e desligada de 
disciplinas; deveria se entender que 
um professor não pode pertencer a 
mais de um Departamento; não 
poderia haver quadro pré-fixado 
de pessoal nem número preestabe-
lecido por nível.

— Manutenção de condições 
favoráveis para a realização de pes-
quisas na sua área, tanto as indivi-
duais como as de equipe.

— Elaboração geral dos trabalhos.
— Realização das tarefas de 

ensino incluindo os cursos de gradu-

ação tanto no nível dos cursos básicos 
como profissionais, de pós-graduação, 
especialização e aperfeiçoamento, de 
extensão universitária e outros.

— Atribuição dos encargos de 
ensino, devendo sua distribuição res-
peitar as respectivas especializações 
dos membros do corpo docente, de 
forma a harmonizar os interesses 
gerais e as preocupações científico-
culturais do corpo docente.

— Elaboração do orçamento 
próprio e execução das tarefas 
orçamentárias.

Por Institutos Universitários, con-
sideravam que, por definição, estes 
eram órgãos de funções múltiplas, 
reunindo áreas afins da pesquisa e 
ensino, visando à harmonização e 
integração dessas atividades dentro 
da universidade. O melhor apro-
veitamento dos recursos humanos 
e materiais, a criação de condições 
mais favoráveis para o aparelha-
mento e equipamento dessas áreas, 
a criação de melhores condições 
para pesquisa científica e a raciona-
lização do ensino. No que concerne 
a esses institutos, estipulavam as 
seguintes atribuições:

— A investigação e pesquisa 
científica em todos os campos do 
conhecimento abrangidos pelos 
seus diversos departamentos.

— O ensino superior, compreen-
dendo desde os cursos básicos, que 
poderiam servir a mais de uma área 
ou setor, até a pós-graduação e ini-
ciação à pesquisa, sendo responsável 
também pela formação de quadros 
científicos, culturais e profissionais.

— Direção dos órgãos de acu-
mulação e conservação do patri-
mônio cultural que fossem comple-
mentares ou indispensáveis ao fun-
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cionamento dos departamentos.
— Coordenação da expansão 

cultural de modo amplo, incluindo-
se zelar pelo aprimoramento do 
ensino pré-universitário.

— O assessoramento técnico 
e científico, tanto internamente à 
universidade, como fora desta.

— O orçamento global do Insti-
tuto, soma dos orçamentos parciais 
dos departamentos, devendo evitar 
duplicidade de gastos bem como 
controlar e fiscalizar a execução 
orçamentária na sua área.

Segundo a Comissão Paritária da 
Filosofia, os Institutos Universitá-
rios, na primeira etapa, deveriam ser 
em número reduzido. No entanto, 
tendo em vista a flexibilidade que 
deveria ter o organismo universitá-
rio, setores que constituem um insti-
tuto poderiam encaminhar propostas 
ao órgão de direção (planejamento), 
no sentido de sua transformação em 
instituto independente. Isso justi-
ficado pela análise dos cursos que 
administrasse, número e qualifica-
ção dos componentes do seu qua-
dro. E ainda o número de alunos 
que recebia, centros, laboratórios e 
outros órgãos que constituíam seu 
patrimônio ou de que necessitassem 
para seu funcionamento, estágio de 
trabalho e produção alcançados.

Sugerem uma lista inicial:
• Institutos de Ciências Mate-

máticas, reunindo as disciplinas 
nas áreas de Matemática, Estatís-
tica e Computação Numérica.

• Instituto de Química, reu-
nindo as disciplinas dessas áreas.

• Instituto de Ciências Físicas.
• Instituto de Geociências.
• Instituto de Ciências Biológicas.
• Instituto de Ciências Sociais, 

Humanas e Filosofia.
• Instituto de Letras e Artes.
• Instituto de Engenharia, Tec-

nologia e Arquitetura.
• Instituto de Ciências Médicas 

e Veterinárias.
• Instituto de Estudos Jurídicos.
• Instituto de Agronomia e 

Zootécnica.
Sobre os órgãos de Governo e 

Administração da Universidade, 
definiam-nos de baixo para cima, 
representando as três categorias que 
integram o corpo de pessoal da uni-
versidade: professores, alunos e pes-
soal técnico-administrativo. Assim:

Departamento:
• Assembléia Departamental pari-

tária, cujos funcionamento e organi-
zação seriam estabelecidos por Regi-
mento Interno do Departamento.

• Seriam seus membros todos os 
professores, igual número de repre-
sentantes de alunos e representantes 
do pessoal técnico-administrativo.

• Reunir-se-iam uma vez por 
ano para eleger os membros do 
Conselho Departamental entre 
seus membros ou integrantes.

• Poderiam reunir-se extraordi-
nariamente.

• Determinariam finalidades, 
diretrizes e normas de funciona-
mento do Departamento, zelando 
pelo seu cumprimento, etc.

• O Conselho Departamental, 
eleito como indicado acima, teria 
seu funcionamento estabelecido 
pelo Regimento Interno do Depar-
tamento.

• Seria Órgão executivo das de-
cisões da Assembléia e deliberati-
vo no que coubesse nos termos do 
Regimento Interno.

• Zelaria pelo bom funciona-
mento do Departamento.

• Seus membros seriam eleitos 
pela Assembléia Geral, na forma, 
número e proporção das três cate-
gorias do pessoal que o Regimento 
Interno estabelecesse.

• O mandato seria de um ano, 
renovável por mais um.

Direção do Departamento, sua 
Definição e Composição:

• Órgão executivo das decisões 
do Conselho e da Assembléia, 
além de outras funções estabeleci-
das no Regimento Interno.

• Seria composto em obediência 
ao que estabelecesse o Regimento 
Interno, sendo os seus membros 
escolhidos entre os professores.

• Mandato de um ano, renová-
vel por mais um.

Instituto:
Conselho do Instituto, sua defini-

ção e seus atributos:
• Seria um órgão deliberativo e 

executivo que deveria dirigir, coor-
denar e promover a integração dos 
departamentos que o constituíam.

• Zelaria pelo bom funciona-
mento do Instituto, principalmente 
no que diz respeito às suas compe-
tências, estabelecidas anteriormente, 
e por cada um dos departamentos.

• Organizaria Comissões Cur-
riculares, sempre que necessário, 
para coordenar e integrar os pro-
gramas de ensino, tanto no sentido 
horizontal como vertical.

• Organizaria também Comissões 
de Pesquisa para coordenar e integrar 
as pesquisas interdisciplinares, bem 
como incentivar a formação de equi-
pes ou grupos para essas pesquisas.

• Seus membros seriam repre-
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sentantes dos conselhos departa-
mentais, escolhidos nas três catego-
rias de pessoal, na forma, número 
e proporções que o Regimento 
Interno estabelecesse.

• Seria órgão executivo das deci-
sões e deliberações do Conselho do 
Instituto e teria outras funções es-
tabelecidas no Regimento Interno.

• Seria escolhida pelo Conse-
lho, entre professores membros, na 
forma do Regimento Interno.

• Teria mandato de um ano, 
renovável por mais um.

A Paritária sugeriu que os dire-
tores de departamentos não fossem 
necessariamente membros dos con-
selhos do Instituto. Indicou também 
que os diretores de departamento 
que, porventura, fossem membros 
de conselho não acumulassem ou-
tro cargo de direção, como por 
exemplo, diretor de Instituto.

Para a Comissão Paritária, o 
Conselho Colegiado seria o órgão 
das deliberações, então:

• Seria o órgão supremo de de-
liberação e execução, encarregado 
de traçar as diretrizes básicas e fun-
damentais para seu bom funciona-
mento nos diversos setores.

• Zelaria pela não violação dos 
princípios definidos em Estatuto, 
sobretudo a autogestão, a autono-
mia e o direito à contestação.

• Seus membros seriam escolhi-
dos pelos Conselhos de Instituto, 
entre o pessoal das três categorias, 
na forma, no número e na propor-
ção que o Regimento Interno e 
Estatutos da USP estabelecessem.

• O mandato seria de um ano, 
renovável, entre os membros da 
Universidade e na forma perma-
nente, transitória ou ad hoc.

Comissões:
• Comissões de Ensino com 

atribuições de planejamento global 
do ensino, orientação e informação 
educacional, coordenação dos cur-
sos básicos, etc.

• Comissões de Pesquisa que tra-
çariam as linhas mestras da pesquisa 
universitária para manter a institui-
ção em condições de acompanhar o 
progresso científico. No nível nacio-
nal, funcionariam como centro de 
integração entre os vários Institutos, 
fomentando e coordenando planos 
de pesquisa interinstitucionais e 
interdisciplinares. Para isso, pode-
riam criar unidades especiais de pes-
quisa, ad hoc e de caráter transitó-
rio ou permanente, não previstas na 
escala dos departamentos e institu-
tos; coordenariam corpos editoriais.

• Comissões de Planejamento e 
Expansão da Universidade, que ela-
borariam, inicialmente, o Plano de 
Reforma, planos diretores, etc., e 
teriam ao seu encargo o Fundo de 
Construção da Cidade Universitária.

• Comissão de Coordenação dos 
Órgãos de Uso Múltiplo na Pes-
quisa e no Ensino: Biblioteca Cen-
tral, Centro de Documentação, Edi-
tora, Reserva da Fauna e da Flora, 
Estações Experimentais, Labora-
tórios de Uso Múltiplo, Centro de 
Processamento de Dados etc.

• Deveria constituir órgãos 
assessores na forma prevista no 
Regimento Interno e Estatutos.

• Prefeitura do campus da Cidade 
Universitária, encarregada da gestão 
dos Centros de Vivência, dos orga-
nismos assistenciais (ISSU) etc.

• Órgão de ligação da universi-
dade com a sociedade, com a finali-
dade de estabelecer os vínculos entre 

a pesquisa e o ensino ministrado e as 
necessidades da sociedade, constitu-
ído por representantes dos poderes 
públicos, ex-alunos, classes trabalha-
doras produtoras etc.

Reitoria:
• Órgão executivo das decisões 

do Conselho Colegiado e outras 
que os Estatutos e Regimento 
Interno estabelecessem.

• Representaria a universidade 
em todos os momentos e instân-
cias, principalmente junto aos 
poderes públicos e à administração 
estadual e federal.

• Seria composta nos termos 
dos Estatutos e Regimento Interno, 
escolhidos seus membros pelo 
Conselho Colegiado entre os pro-
fessores membros.

• Teria como órgãos subordinados 
a Consultoria Jurídica, a Secretaria 
Geral e o Órgão da Administração.

• Teria mandato de um ano, 
renovável.

A Paritária sugeria que nenhum 
diretor de Departamento ou de Ins-
tituto pudesse acumular as funções 
de Reitor. Propunha que a reestrutu-
ração da organização administrativa 
fosse feita após uma análise por téc-
nicos em organização administrativa.

Recomendavam, ainda, unidades 
assessoras, propondo que o Órgão 
Central da Administração se ligaria 
com os seguintes Centros:

•de Expediente
•do Pessoal
•da Contabilidade
•do Patrimônio
•Tesouraria
•Portaria
•Bibliografia Central, Centro 

de Documentação, Editora, com 



�0

Outubro 2005 Revista Adusp

organização a ser detalhada e 
enquadrada, administrativamente, 
no Conselho Colegiado.

•Reservas da Fauna e da Flora, 
Estações Experimentais, etc.

•Laboratórios Centrais de Uso 
Múltiplo.

Organização dos cursos de His-
tória. A Comissão Paritária de Rees-
truturação do Curso de História 
propunha que ele se compusesse de 
dois ciclos: 1º Ciclo, ou fundamental 
(Curso Básico), e o 2º Ciclo, ou de 
formação. O Curso Básico visaria ofe-
recer ao estudante uma visão ampla 
e integrada das Ciências Humanas, 
com a duração de dois anos. O ano 
letivo teria duração de três trimestres: 
o 1º, de 10 de janeiro a 10 de abril; o 
2º, de 20 de abril a 20 de julho; 
o 3º, de 10 de agosto a 10 
de novembro. Entre 10 de 
novembro e 10 de dezembro, 
ocorreriam os vestibulares e a 
avaliação. Entre 10 de dezem-
bro e 10 de janeiro, as férias. 

Os cursos seriam trimestrais, 
semestrais ou anuais (com três tri-
mestres). Propunham dois tipos de 
matérias: pré-requisitos e opções. 
Consideravam-se pré-requisitos os 
cursos de História Geral, América e 
do Brasil (10 trimestres - 30 créditos) e 
o de Iniciação aos Estudos Históricos 
(1 trimestre- 6 créditos). E como op-
ções, os cursos básicos realizados 
em Psicologia, Sociologia, Política, 
Economia, Estatística, Antropologia, 
Geografia, Filosofia, Lingüística, 
Iniciação à Crítica Literária etc. O 
número de créditos exigidos em ma-
térias de opção seria de 54.

A exigência de um menor 
número de créditos para as matérias 
consideradas pré-requisitos (obriga-

tórias) justificava-se, tendo em vista 
a intenção que regia a organização 
dos cursos básicos, isto é, dar maior 
elasticidade ao currículo, propi-
ciando uma formação profissional 
mais diversificada e ampla, respei-
tando-se as inclinações individuais.

O número total de créditos exigi-
dos no Curso Básico seria de 90: 36 
créditos para as matérias considera-
das pré-requisitos obrigatórios e 54 
para as opções. Entretanto, reser-
vava-se a possibilidade de que alu-
nos que obtivessem um total de 36 

créditos nas matérias básicas, consi-
deradas pré-requisitos, e mais 36 nas 
de opção, viessem a matricular-se no 
Curso de Formação (2º Ciclo), pre-
enchendo os créditos devidos, rela-
tivos ao Básico, quando lhes fosse 
mais oportuno, ficando, no entanto, 
obrigados a completá-los até o final 
do Curso de Formação. 

Os cursos básicos ficariam a cargo 
dos professores do Departamento de 
História, de acordo com suas especia-
lidades. Previa-se, também, a neces-

sidade de integração dos professo-
res das várias disciplinas. Os alunos 
de outros cursos poderiam inscre-
ver-se nos cursos básicos de História 
(trimestrais, semestrais ou anuais), 
devendo, no entanto, matricular-se 
no início do ano letivo, mesmo que 
o trimestre escolhido não fosse o pri-
meiro, tendo em vista a necessidade 
de um planejamento prévio do curso.

O Curso de Formação teria 
a duração de dois anos. O aluno 
que optasse pelo Curso de His-
tória deveria realizar disciplinas 
que preenchessem um mínimo de 
54 créditos em História. Ficariam 
à sua escolha as disciplinas que 
deveria seguir no 2º Ciclo, devendo 
completar, ao final dos dois anos, 

um total de 90 créditos (54 em 
História, 27 em opções, 9 
em matérias didáticas), 

para obter Licenciatura em 
História. Para a composição 

dos conjuntos oferecidos no 
Curso de Formação, os pro-

fessores deveriam apresentar 
ao Departamento os cursos que 

pudessem vir a ministrar.
Fruto da dedicação de alunos e 

professores, o Projeto das Paritá-
rias, cuja primeira versão se publi-
cou em 22 de setembro de 1968, 
era o mais avançado e democrático 
ao propor que os alunos pudessem 
escolher, livremente, parte das dis-
ciplinas de seu currículo entre as 
de diferentes cursos, adaptando 
seu curso às suas aptidões. Assim, 
garantia um trabalho mais profícuo 
no exercício futuro da profissão.

Democrática e justa foi a pro-
posta de entrega a professores e alu-
nos — que estão mais interessados 
no processo do aprendizado porque 

Foi 

democrática, justa 

e revolucionária a proposta de 

entregar as decisões sobre os gastos 

das verbas da universidade a 

professores e alunos, por 

implicar a análise da 

sociedade 
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o estão realizando — das decisões 
sobre os gastos das verbas da uni-
versidade. Revolucionária, porque 
propunha a análise da sociedade e 
a compreensão de seus problemas 
visando pesquisar as soluções para 
eles. A proposta das Paritárias foi a 
de preparar alunos revolucionários, 
no sentido generoso e construtivo do 
termo: quando a criação do conhe-
cimento, nas diversas áreas, visa à 
resolução de problemas detectados 
na sociedade, está aberto o caminho 
para a construção de uma sociedade 
melhor.

Até 1964, a escola pública foi a de 
melhor qualidade em cada nível de 
ensino. Quando os privatistas tomam 
o poder, inicia-se o desmonte do 
ensino público, cujas verbas eram, de 
variadas formas, repassadas para os 
estabelecimentos privados de ensino. 
O Conselho Federal de Educação 
(CFE) aumentou os recursos dirigi-
dos ao ensino privado, sob forma de 
bolsas de estudo, alojamento etc. 

O salário-educação transforma-
se: as empresas deixam de ter que 
criar escolas para os filhos de seus 
empregados e passam a transferir 
recursos para o governo, que ofe-
rece escola a essas crianças. Poste-
riormente, passa a funcionar assim 
o salário-educação brasileiro: as 
empresas com mais de 100 traba-
lhadores entrariam no esquema 
de pagar bolsa de estudos para os 
alunos em escolas particulares. Os 
donos de escolas particulares pas-
sam a formar os CEEs e as próprias 
Secretarias de Educação, ou passam 
a subornar quem ocupa esses postos. 
E assim conseguem, com o Estado, 
convênios que beneficiavam suas 
escolas (empresas).

As propostas de que o ensino 
superior público devia ser pago, 
para se fazer “justiça”, ou porque 
as verbas eram insuficientes, ou que 
eram mal empregadas etc., sempre 
ajudaram a implantação do ensino 
privado. Outra forma encontrada 
para auferir lucros, na época, foi a 
do “crédito educativo”, que reco-
lhia, para as escolas privadas, verbas 
do Banco Central para empréstimos 
que quase nunca foram pagos pelos 
alunos, depois de formados. 

A Constituição de 1967 desvin-
cula a verba destinada à educação do 
orçamento da União. E o dinheiro 
que vai se tornando cada vez mais 
minguado na educação pública vai 
incentivar o ensino privado. Inicial-
mente, a sua clientela de alunos era 
atraída para fazer somente os dois 
primeiros anos (básicos), sair com o 
diploma de licenciatura curta e lecio-
nar na rede pública de ensino médio.

As verbas do ensino público dimi-
nuíam sistematicamente. De 1968 a 
1978, a participação do Estado no 
ensino público cai de 35% para 25% 
e, em 1979, enquanto o MEC estipu-
lava Cr$ 6,5 bilhões para a despesa 
com as escolas, a disponibilidade 
era de Cr$ 1,8 bilhão. Até a verba 
pública para as PUCs diminuiu. Não 
era esse o tipo de universidade parti-
cular que interessava ao regime, uma 
vez que as PUCs abrigavam espaços 
de crítica e até, mais tarde, recebe-
ram alguns dos docentes cassados 
em universidades públicas. 

Na faculdade mercantil, os 
objetivos também são particulares. 
Para se obter lucro, a faculdade 
deve ser de fácil acesso — logo, o 
vestibular deve ser elaborado com 
o objetivo de aprovar todos os 

candidatos. A faculdade deve ter 
“boa fama” — não deve reprovar 
alunos. Dessa forma, proliferam 
as escolas superiores, quase todas 
do tipo isolado, e, com o tempo, 
muitas delas vão se transformando 
em universidades. Assim se “resol-
veu” o problema dos excedentes. 
Com o passar do tempo, vão-se 
formando monopólios — grandes 
empresas de ensino.

Essas instituições privadas apare-
cem no contexto da massificação do 
ensino, da desmobilização e despo-
litização da sociedade civil, no clima 
da repressão física e cultural. São 
incentivadas pela pregação de polí-
ticos, que resolviam o problema dos 
alunos mais pobres com a oferta de 
bolsas de estudo. 

Parece que foi bem atingido o 
objetivo de criar escolas de segunda 
categoria, para cidadãos de segunda 
classe que vão — uma vez que já 
constituem 95% dos professores da 
rede pública de ensino fundamental 
e médio — lecionar para os filhos 
dos cidadãos de segunda classe. A 
questão atinge outras áreas de saber 
e outros profissionais.

Como propunha o relatório 
Atcon, assim como o projeto do GT 
do governo, a lei 5.540, a reforma 
universitária, tinha que se completar 
com a reforma do ensino secundário. 
Isso vai se por em prática a partir de 
1971, quando o general Médici, no 
poder, publica a lei 5.692, que dispõe 
sobre a nova escola secundária.

Na universidade, a aplicação 
da reforma proposta pelo GT do 
Governo se fez preceder pelo 
Decreto 477 (fevereiro de 1969). As 
aulas se iniciaram em março e o 477 
já vigorava, exigindo que os alunos 
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estudassem e os professores lecio-
nassem — estava proibido, a qual-
quer um deles, manifestar idéias 
políticas ou religiosas, participar de 
entidades de classe, tentar organizar 
manifestações, greves etc. Ninguém 
podia discordar da ordem na escola. 
O 477 punia baseado nas denúncias: 
“...aliciamento, incitação e partici-
pação de movimentos de paralisação 
das atividades escolares; atentados 
contra pessoas ou bens dos estabe-
lecimentos de ensino; participação 
de atos destinados à organização de 
movimentos subversivos, passeatas, 
desfiles ou comícios não autorizados; 
seqüestro de diretores, do corpo do-
cente e funcionários; utilização das 
dependências escolares para fins de 
‘subversão’ ou prática de atos 
contrários à moral ou à or-
dem pública.”. Junto com 
os universitários, silenciava, 
também os excedentes.

Nesse clima, instala-se 
a reforma universitária do 
governo, a lei 5.540. O grupo, 
instituído pelo ministro Tarso 
Dutra, inspirava-se nas proposi-
ções da Usaid: “a Reforma tem 
objetivos práticos e visa confe-
rir ao sistema universitário uma 
espécie de racionalidade instru-
mental que tem por conseqüência 
o aumento da produtividade dos 
sistemas econômicos”.

No contexto econômico e social 
do momento, a reforma foi a adap-
tação do sistema de ensino à função 
de reprodutor de força de trabalho 
necessária ao modo capitalista de 
produção, assim como de perma-
nência da estrutura de classes tão 
defendida pelas elites. Não buscava 
o desenvolvimento nacional autô-

nomo. Dessa forma, a Universidade 
prosseguia reordenando as formas 
de controle social e político.

A reforma estabeleceu, ainda, 
o exame vestibular único, e o pro-
cesso seletivo de habilitação passou 
a ser classificatório. Após o preen-
chimento das vagas (de número 
exíguo), os alunos seguintes esta-
vam reprovados. A profissionali-
zação no 2º grau também visava a 
diminuir a demanda no vestibular.

O GT do governo priorizou, em 
termos de verba estatal, o 1º e o 2º 

graus. Assim, abriu-se uma brecha 
para o funcionamento de escolas 
superiores particulares. Fazia men-
ção ao concurso público para pro-
vimento de cargos na Universidade 
Pública. Mas não definia exigência 
alguma para provimento de cargos 
no ensino privado.

Assinalava corte de verbas para 
a Educação. Anunciava que parte 
das verbas para o ensino de nível 
médio e primário teria que vir 
também de estados e municípios. 

Desdobrou a Faculdade de Filo-
sofia em áreas e dividiu em gru-
pos o pessoal representante das 
áreas para requisição de verbas. 
As áreas tecnológicas mereciam 
mais atenção e verbas.

O projeto de reformas do GT do 
Governo recomendou ainda que a 
Confederação Nacional da Indús-
tria planejasse programas de pes-
quisa científica e tecnológica que 
funcionassem em parte na indús-
tria, e cooperassem financeiramente 
para manutenção e ampliação dos 
cursos de interesse das empresas.

Propôs que fossem planejados 
cursos técnicos em setores determi-
nados, a fim de serem apresentados 
para obtenção de empréstimos es-

trangeiros. Que se formassem 
comissões de docentes 
para atuar junto ao MEC 

e pesquisar o mercado de 
trabalho. Assim, seria pos-

sível saber qual a área mais 
carente de profissionais. E o 

MEC promoveria a ampliação 
e criação dos cursos correspon-

dentes. Indicavam, por fim, nos 
campi das universidades, a insta-
lação de Centros de Integração 
Universidade e Indústria, de que 
participariam representantes de in-
dústrias e da direção universitária.

Há idéias que, velhas em rela-
ção ao tempo em que apareceram, 
continuam, contudo, atuais. É que 
as transformações necessárias, se 
não feitas quando propugnadas, 
terão que ser feitas, ainda que 
muito tempo depois. Para quando 
se for discutir a nova Universidade, 
mais condizente com a realidade 
atual, as idéias das Comissões Pari-
tárias ainda oferecem subsídios...

A reforma universitária 

da Ditadura (lei 5.540)  

inspirava-se na Usaid e visava 

“conferir ao sistema uma 

espécie de racionalidade 

instrumental” 






