
●É formado emgraduação e
ainda émestre, doutor e
livre-docente pelo Instituto
de FísicadaUSP

●Suas pesquisas são na área
de física atômica emolecular
ligada a superfícies semicondu-
toras

●Atualmente, épró-reitor de
pós-graduação daUSP

DEBATEDE IDEIAS

Paraele,eleiçõesnão
trazemmuitasmudanças;
entreaspoucasque
defendeestáainclusão
apenasdealunospobres

Quemé:
ArmandoCorbani

●●●As eleições para reitor naUSP
serão emoutubro,mas a data ain-
da não foimarcada.O Estadopu-
blica, de junho a setembro, entre-
vistas comos candidatos.

A primeira delas foi comodire-
tor daSão Francisco, JoãoGrandi-
noRodas. A segundamostrou as

propostas do diretor do Instituto
de Física, GlauciusOliva. As próxi-
mas serão comocoordenador da
ComunicaçãoSocial,Wanderley
Messias, o pró-reitor de cultura,
RuyAltafim, e odiretor da Faculda-
de deArquitetura e Urbanismo,
Sylvio Sawaya. ●

Renata Cafardo

O físico Armando Corbani tra-
balha há quase uma década ao
lado da atual reitora daUniver-
sidade de São Paulo (USP),
Suely Vilela. Era o segundo na
hierarquia da pró-reitoria de
pós-graduação quando Suely
ocupava a chefia da área na
gestão passada. Ajudou na
campanha que a elegeu em
2005 e ficou então no seu lugar
na mesma pró-reitoria, onde
está até hoje.
Candidato nessas eleições a

substituir mais uma vez a cole-
ga, Corbani acredita que o ce-
nário futuro da USP não deve
ser de muitas mudanças. “Não
se coloca um castelo no chão e
se constrói outro. Você faz me-
lhorias demaneira geral em se-
tores que acha que estão mais
comprometidos. Não há como
ser fortemente a favor de uma
direção ou fortemente contrá-
rio a outra.”
Ele classifica como “boa” a

gestão de Suely, principalmen-
te pelo programas de inclusão,
que considera “um avanço”.
Uma de suas propostas prevê
que seja acrescentado o crité-
rio de renda ao programa, pa-
ra que só estudantes pobres
possam receber pontos a mais
na no exame da Fuvest. Hoje, é
necessário apenas ser aluno
de escola pública para conse-
guir o benefício.
Corbani, de 62 anos, rece-

beu o Estado com respostas
escritas em folhas sulfite sobre
temas que provavelmente sur-
giriam na entrevista, como a
adesão da USP ao Exame Na-
cional do Ensino Médio
(Enem) como parte do vestibu-
lar. “Um bom cientista tem
que preparar o seu laborató-
rio.” Veja os principais trechos
da entrevista.

Osenhoréumdosdoiscandidatos
que participa diretamente da ges-
tãodeSuelyVilela (ooutroéopró-
reitor de cultura, Ruy Altafim). Ela
declarou apoio ao senhor?
Isso só perguntando para ela.
Todos os candidatos participa-
ram de alguma forma da ges-
tão da reitora, direta ou indire-
tamente. É muito difícil para a
reitora externar uma preferên-
cia muito explícita.

Oque,nasuaopinião,significaofa-

todehavermuitoscandidatos liga-
dos à atual gestão?
Não existe grande cisão na uni-
versidade entre uma gestão e
outra. Não se coloca um caste-
lo no chão e se constrói outro.
Você faz melhorias demaneira
geral em setores que você
acha que estão mais compro-
metidos. Não há como ser for-
temente a favor de uma dire-
ção ou fortemente contrário a
outra. Estamos todos unidos
numa mesma ideia: melhorar
a universidade.

Comoanalisa a gestão da reitora?
Acho que tem sido uma gestão
boa, houve alguns avanços. Co-
mo o Inclusp, era um progra-
ma que havia sido pensado,
mas faltava a decisão política
de ser implantado e ela tomou.
O programa de permanência
estudantil foi ampliado. A visi-
bilidade internacional cami-
nhou mais. Do ponto de vista
administrativo, se começa a
trabalhar a descentralização e
a desburocratização.

Easgrevese as posições tomadas
porelasobreapolícianocâmpus?
É uma questão delicada falar
de uma tomada de decisão. Te-
nho como ideia fundamental
que o dialogo é prioritário em
qualquer relação. Mas houve
uma forçada de tentativa de
violência aqui dentro da reito-
ria, uma pressão para invadir.
Aí tem que tomar as medidas
cabíveis e tínhamos um precei-
to legal votado no Conselho
Universitário. Eu concordei.

Os pró-reitores foram consulta-
dos?
É uma decisão de gabinete.

Osenhor opinou a respeito?
Não.

Há anos o senhor trabalha com a
reitora. Há quem diga que ela é
centralizadora.
Talvez devêssemos esclarecer
um pouco como as pró-reito-
rias interagem com a reitoria.
Nós somos os braços acadêmi-
cos da universidade. A parte
administrativa cabe à reitoria.
Uma vez ou outra acontece de
sermos convocados para uma
reunião para trocar ideias so-
bre procedimentos que este-
jam em curso. Essa relação
não é tão direta como se imagi-
na. A universidade é comple-
xa. Eu tenho uma pró-reitoria
que é praticamente uma uni-
versidade dentro da universi-
dade. Todos os docentes estão
envolvidos, 22 mil alunos. En-
tão, de forma geral, as reu-

niões são mais técnicas. Ago-
ra, se ela centraliza algumas
decisões é porque talvez ela en-
tenda que deva ser dessa ma-
neira. Há pessoas que são con-
sultadas, ninguém toma deci-
são dessa natureza (a polícia
no câmpus) por vaidade.

Qual sua opinião sobre o processo
eleitoral?
Eu sou contra a eleição paritá-
ria, voto direto na universida-
de não é adequado. A carreira
universitária é baseada no mé-
rito, isso é o eixo fundamental
da universidade. E isso não
combina muito com a ideia de
voto universal. Já está em dis-

cussão a mudança das regras
de eleição. O que está se vis-
lumbrando é que se deva am-
pliar as representações de to-
das as categorias. Mas não sa-
bemos exatamente como deve
ser. Eu acho que isso deveria
ser o ponto inicial da nova ges-
tão, para que tivesse um tem-
po razoável. Isso deve envol-
ver mudanças no estatuto que
contemplem a chamada demo-
cratização na universidade.

O senhor acha que a USP deveria
aderir ao Enem comoparte de seu
vestibular?
A Fuvest já contempla o
Enem, em parte, dando bônus.

As universidades estaduais
paulistas já estão promovendo
a convergência dos vestibula-
res. Nesse momento, o Enem
está estabelecido como umpro-
grama para as universidades
federais. Mas acho que deve se
vislumbrar algo mais prático
no futuro. Tem que caminhar
para que se faça a avaliação
dos candidatos a partir do
aproveitamento no ensino mé-
dio e montar um modelo para
isso. Não apenas serem avalia-
dos por uma prova no fim do
terceiro ano.

Mascomo fazer isso, seas escolas
têm avaliações diferenciadas de
seus alunos?
Eu falei em futuro. Não preci-
sa ser próximo. Para isso, pre-
cisa haver um balizamento
maior das escolas. Não seria
um problema de gestão agora.
Eu acho que primeiro seria
mais adequado uma avaliação
conjunta das universidades do
Estado. As três universidades
estaduais paulistas já têm uma
tradição muito grande de fa-
zer exames e em grande esca-
la. Coisa que nenhuma univer-
sidade federal tem.

Eo Enade, aUSPdeve participar?
A avaliação dos cursos de gra-
duação tem que ser feita de for-
ma continuada interna e exter-
namente. O engajamento ao
Enade já está em discussão e
sou favorável. Colocaria bas-
tante esforços para que já no
próximo participássemos.

Como o senhor avalia o programa
de inclusão daUSP (Inclusp)?
O Inclusp começa amostrar al-
gum resultado. Os alunos que

foram beneficiados pelo pro-
grama apresentam os mesmos
índices acadêmicos que o res-
tante. Um avanço nesse pro-
grama seria combinar a valori-
zação da escola pública com
critérios de renda. Aí nós esta-
ríamos falando em mais justi-
ça social. Acoplado a isso, te-
mos o programa de permanên-
cia estudantil, que deve ser am-
pliado. A universidade não de-
ve poupar esforços para man-
ter os alunos nos seus cursos.

Qualsuaopiniãosobreeducaçãoa
distância?OcursodaUSPfoiadia-
do porque a instituição não queria
interferência do governo.
Agente tem que usar a tecnolo-
gia de informação disponível
em todas as áreas, para apri-
moramento do sistema educa-
cional e administrativo. Isso
não significa que você vai subs-
tituir a aula presencial. Um
curso a distância deve ser, no
momento, um laboratório de
experimentação. Tem que pen-
sar como uma nova metodolo-
gia científica, você aplica, se
funciona bem, você passa a
usá-la. Esse curso de Licencia-
tura em Ciências é um piloto.
A questão com o governo está
sendo equacionada. O ensino a
distância começou a ser pensa-
do por volta de 2002/2003 no
conselho de graduação da
USP, anos antes da Univesp
(Universidade Virtual do Esta-
do de São Paulo). Com o adven-
to da Univesp apareceu a pos-
sibilidade de se ter recursos
para implantar esse curso com
dinheiro externo. Mas o convê-
nio não evoluiu a contento. A
propriedade intelectual do cur-
so é da universidade. A USP
hoje está certa em não assinar.

Como analisa o movimento estu-
dantil naUSPhoje?
Eu entrei na universidade
quando o movimento estudan-
til tinha uma bandeira. Todos
nós tínhamos uma consciência
sobre o assunto, independente
de você estar participando ati-
vamente ou não. Eu nunca fiz
parte. As bandeiras efetivas
atuais são muito difíceis de re-
conhecer. Uma das coisas que
acho que não é saudável é ter
um partidarismo muito seve-
ro. Na universidade, você pode
ter adeptos de partidos políti-
cos, mas não é o ambiente de
fazer partidarismo. Com isso,
o próprio movimento já fica
fragmentado. ●

Vejatodasas
entrevistasno
portal

www.estadao.com.br/pontoedu

ArmandoCorbani:pró-reitor de pós-graduação e candidato a reitor daUSP

Entrevista

JoãoGrandinoRodas
“O tamanho ea importância da
USP fazemda internacionalização
a suaúnica saída. Isso não
significa só intercambiar
professores e alunos”

ESPECIAL:ELEIÇÕESNAUSP

GlauciusOliva
“Emcursos demenor procura,
talvez oEnem já seja suficiente
para fazer a seleção. Para cursos
mais competitivos, precisa de
umasegunda etapa”
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Entrevistasvãoaté setembro

‘Nãoexiste
cisãoentre
umagestão
eoutra’

ADESÃOAOENEM- ‘Asuniversidadespaulistas jáestãopromovendoaconvergênciadosvestibulares’
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É sentir
a Montanha!
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Faça já a sua reserva: reservas@chillanski.net

Hotel Nevados de ChillánHotel Nevados de Chillán
( E x  P i r i g a l l o )

30% de Desconto
Crianças

não pagam!*
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 ago. 2009, Primeiro Caderno, online.




