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E N S I N O S U P E R I O R O debate sobre autonomia
universitária virou questão secundária

POR ELIANE SCARDOVELLI, PHYDIA
DE ATHAYDE E RODRIGO MARTINS

A
discussão sobre se as universi-
dades estaduais paulistas per-
deriam ou não a autonomia ser-
viu de pretexto para que outros
problemas se tornassem foco

de discussão entre reitores, professores,
funcionários, alunos e o governo do esta-
do. A reitoria da Universidade de São Pau-
lo, ocupada por estudantes há três sema-
nas, é até agora o principal ponto de resis-
tência enfrentado pelo governador José
Serra (PSDB) e o secretário José Aristode-
mo Pinotti, do Ensino Superior. Apesar de
temas recorrentes, como aumento sala-
rial e melhorias nos campi, desta vez o
movimento ganhou contornos diferentes.

Dois decretos, publica-
dos em 1° de janeiro, que
criam a Secretaria de Ensi-
no Superior, foram o esto-
pim do debate, pois sinali-
zavam o risco de as univer-
sidades terem de prestar
contas à nova pasta, o que,
em tese, feria sua autono-
mia. Outro decreto, do
mesmo mês, alterou o
Conselho de Reitores das
Universidades Estaduais
Paulistas (Cruesp) e diminuiu o peso da
participação dos dirigentes. Em março,
foram alteradas as normas para a exe-
cução orçamentária e financeira de todo
o estado, inclusive das universidades.
Bastou para o início da crise.

Agora, o debate que originou os protes-
tos parece ter virado assunto secundá-
rio. Maio é a data-base nas universida-
des estaduais e, neste ano, a ocupação
da reitoria deu mais visibilidade às rei-
vindicações. O vice-presidente da Asso-
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ciação dos Docentes da USP (Adusp),
Francisco Miraglia, diz não haver liga-
ção automática entre a invasão da reito-
ria e a greve dos professores, embora ha-
ja pontos comuns nas reivindicações.

"Somos contra os decretos do governa-
dor, contra o projeto de previdência en-
viado à Assembléia Legislativa e contra a
violência na retirada dos alunos da reito-
ria. Queremos políticas de permanência
estudantil e defendemos nossas reivindi-
cações salariais", resume Miraglia. Os do-
centes da USP pedem 3,15% de aumento
e uma bonificação de 200 reais aos con-
tratados em tempo integral. Sobre a auto-
nomia, ponto comum a grevistas e estu-
dantes, Miraglia diz: "Os decretos amea-
çam a autonomia, mas, com os protestos
que geraram, o governo percebeu que não

tem condições políticas de
realizar a mudança agora".
José Tadeu Jorge, reitor

da Unicamp e presidente
do Cruesp, garante que a
autonomia não está
ameaçada. "A única mu-
dança, segundo o Decre-
to 51.637, foi passar a
prestação de contas no
Sistema Integrado de Ad-
ministração Financeira
de mensal para diário.

Estamos nos adaptando e isso entra em
vigor dentro de dois meses", explica.
Ainda de acordo com Jorge, "cada uni-
versidade continua com a sua conta na
Nossa Caixa. Vamos continuar dispon-
do dos recursos livremente".

É possível dimensionar o receio que os
decretos semearam na leitura do comu-
nicado do próprio Cruesp, publicado em
14 de maio: "Apesar dos temores desper-
tados pelos movimentos iniciais do novo
governo, não há, neste momento, condi-
ções objetivas nem razões para acreditar

na interrupção do princípio constitucio-
nal em que se baseia (a autonomia)".

Para o ex-reitor da Unesp Arthur Ro-
quete de Macedo, qualquer mudança se-
ria um retrocesso. "A autonomia foi um
fator primordial para o desenvolvimento
das universidades paulistas. Respeito apo-
sição dos atuais reitores, mas as mudan-
ças a alteram", diz o professor, que esteve
à frente da Unesp entre 1989 e 1997.

Roberto Leal Lobo, presidente do Instituto
Lobo e ex-reitor da USP, afirma que não
se pode tratar o setor acadêmico como
uma repartição pública. "Ter uma certa
flexibilidade faz parte da função da uni-
versidade. Mas não é isso que vai melho-
rar a qualidade. Elas só vão melhorar se ti-
verem compromissos com resultados." Na
visão de Lobo, com a ocupação da reitoria
da USP, a discussão da autonomia andou
para trás. "Independentemente do resul-
tado, a forma de fazer é lamentável. Tru-
culência não condiz com uma universida-
de. Como é que querem discutir autono-
mia se não há civilidade?", incita Lobo.

José Aristodemo Pinotti, titular da Se-
cretaria de Ensino Superior, nega a amea-
ça à autonomia universitária e questiona
as mobilizações: "A agressão à autonomia
é uma mentira. Primeiro, porque seria in-
constitucional, e até os reitores já com-
provaram que não houve sequer um arra-
nhão. A dimensão das mobilizações ini-
cialmente não foi proposital. Começou
com um grupo mal informado e violento,
que invadiu a reitoria. Depois, foram se



agregando facções com interesses políti-
cos. É até estranho que haja tanta rei-
vindicação se a autonomia nem sequer foi
atingida. O governo tem, inclusive, emiti-
do cartas-resposta a reitores para desfazer
boatos sobre restrições a contratações,
gestão financeira e política salarial".

Caso tenham de enfrentar tempos tur-
bulentos, os estudantes poderão contar
com o apoio dos integrantes do Sindicato
dos Funcionários da USP (Sintusp). Em
campanha pelo reajuste salarial de 3,15%
mais uma gratificação de 200 reais, os ser-
vidores se juntaram aos alunos no acam-
pamento e estão em greve desde 16 de
maio. Em menor proporção, os movimen-
tos grevistas também chegaram a Uni-
camp e poderão ter a adesão da Unesp.

"Não vamos ficar acampados pelo res-
to da vida, mas pretendemos levar a greve
até a última conseqüência, caso não
derrubem o decreto", ameaça Mag-
no Carvalho, presidente do Sintusp.
O sindicalista garante que os fun-
cionários não vão abandonar os es-
tudantes se tiverem as demandas
salariais atendidas. "Sem a garantia
da autonomia universitária, ganha-
ríamos um aumento e seríamos de-
mitidos amanhã."

Mas a grande surpresa de toda a dis-
cussão sobre o futuro das universi-
dades paulistas veio de onde menos
se esperava, dos estudantes. Do la-
do de fora, um esquema quase pro-
fissional. Somente um grupo de

universitários pode dar entrevistas. Car-
los Gimenes, 26 anos, é um deles. Estu-
dante de Ciências Sociais, o jovem recita
a lista de reivindicações. Aumento de ver-
ba para a educação, contratação de pro-
fessores, reformas em prédios.

A discórdia concentra-se em dois pon-
tos do texto assinado pelo governador de
São Paulo, ao elencar as funções da nova
Secretaria de Ensino Superior. Vicejou
uma teoria de que o "intercâmbio de in-
formações e colaboração técnica com ins-
tituições públicas ou privadas, nacionais,
estrangeiras ou internacionais" seria, na
verdade, um instrumento para "privati-
zar" a universidade.

Outro motivo de celeuma é a reco-
mendação da "ampliação das atividades
de pesquisa, principalmente as opera-
cionais, objetivando os problemas da

realidade nacional". Para muitos estu-
dantes, a exemplo de Bruno Bicalho, 21
anos, aluno de Lazer da USP Leste, a me-
dida "privilegia as ciências exatas e as
disciplinas mercadológicas".

Preocupados com a iminente reinte-
gração de posse da reitoria, os estudantes
compraram dezenas de litros de vinagre
para tentar neutralizar o efeito das bom-
bas de efeito moral. "Não vamos reagir
com violência, mas devemos resistir à
ação da polícia", assegura Bicalho.

Nos bastidores da mobilização estudan-
til, nem a tropa de choque nem as câme-
ras das tevês interferiam. Em vez do cinza
tradicional, a reitoria estava colorida por
dentro e por fora. É o novo point da Cida-
de Universitária. Para entrar, só com car-
teirinha de aluno em punho. As emisso-
ras de tevê, barradas no baile, anunciaram
em vão a possível retirada sangrenta dos
ocupantes pela Polícia Militar. Mais uma
vez, ela não aconteceu.

No interior do prédio, o clima é a antítese
da guerrilha. Logo na entrada, dois barbu-
dos se concentram em uma partida de xa-
drez, enquanto dezenas de estudantes dis-
cutem os rumos da manifestação. Não há
bebida alcoólica. Cigarros, só em lugares
abertos e, mesmo assim, cartazes deixam
bem claro: "Não jogue as cinzas no can-
teiro, ele não é cinzeiro".

Alguns dormem à luz do pôr-do-sol,
mas a maioria está atenta ao possível
desfecho. O governo aceitou se reunir
com uma comissão formada por repre-
sentantes dos estudantes, professores e
funcionários pró-ocupação. Outro gru-
po debatia a inclusão dos negros na uni-
versidade. "Nunca vi isso acontecer.
Sinto que estou fazendo parte da Histó-

ria, sinto que tenho o poder de
mudar o que acho injusto", diz
um aluno. O sentimento é gene-
ralizado e, a cada notícia de que
uma nova unidade decide apoiar
a greve, comemora-se.

O que mais chama a atenção
de quem anda pelos corredores
da reitoria são os cartazes espa-
lhados pelas paredes. Alguns in-
centivam a leitura dos polêmicos
decretos do governador. Outro,
menor, quase escondido, está ao
lado de uma flor: "Fora PSTU do
campus". Mas, de longe, o que
domina o espaço são as fotos de
Serra de arma na mão. •
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