
Paraele, incapacidadeem
lidarcomconflitoscausa
problemasàinstituição,
quetambémnãotemuma
administraçãoeficiente

SELECIONADOS

AUniversidade Federal Flu-
minensesereúneamanhãpa-
ra discutir a denúncia de as-
sédio sexual que teria ocorri-
do durante trote do curso de
Direito, na semana passada.
Uma caloura contou que foi
levada para uma sala, onde
rapazesdisseramque ela de-
veria fazer sexooral para ser
“promovida” a veterana. ●

Universidadediscute
denúnciadecaloura

Renata Cafardo

O geógrafo Wanderley Mes-
sias acredita que a Universida-
de de São Paulo (USP) esteja à
beira de um colapso por causa
da incapacidade de lidar com
conflitos internos. “Toda gran-
de organização com 20mil em-
pregados tem um departamen-
to de recursos humanos orga-
nizado e sofisticado. Não só pa-
ra lidar com carreira, benefí-
cios, mas para lidar com sindi-
cato. Uma universidade que
tem campanha salarial todo
ano deveria estar preparada
para atuar preventivamente
numa negociação”, diz o candi-
dato a reitor.

Para ele, há um “clima de in-
segurança” na instituição por
causa das sucessivas greves,
que culminaram com invasões
e presença policial no câmpus.
“As pessoas sabem que daqui
a pouco chega maio e volta tu-
do de novo. É função do novo
reitor pacificar a USP.” Mes-
sias acredita que isso mostra
um grande anacronismo da
universidade. “Há um desloca-
mento entre a excelência aca-
dêmica e a qualidade da ges-
tão administrativa e da políti-
ca interna. Não conseguimos
transpor para a gestão essa ex-
celência.”

O professor, de 58 anos, foi
prefeito do câmpus e coorde-
nou a implantação da unidade
da USP na zona leste. Mas é
mais conhecido como um dos
grandes articuladores políti-
cos da universidade. Ajudou a
eleger sucessivos reitores nos
últimos anos, inclusive a atual,
Suely Vilela, com quem aca-
bou se desentendendo. Foi seu
chefe de gabinete durante os
nove primeiros meses do man-
dato. Depois, “por diferenças
de estilo”, acabou sendo deslo-
cado para a Coordenadoria de
Comunicação Social, um cargo
de pouca influência. De sua sa-
la do prédio mais alto da Cida-
deUniversitária, com vista pri-
vilegiada, ele concedeu a se-
guinte entrevista.

No seu programa como candidato
osenhordizqueaUSPémacrocé-
fala. O que quer dizer com isso?
Eu quero dizer que na USP há
um deslocamento entre a exce-
lência acadêmica e a qualidade
da gestão administrativa e da
política interna. Isso apesar de
ser uma universidade de pa-
drão internacional e ter obtido
muitas vitórias nas últimas dé-
cadas. Há uma diferença de ní-
vel. Nós não conseguimos
transpor para a gestão essa ex-
celência porque não investi-
mos nisso. Somos uma autar-
quia clássica, convencional,
com estrutura administrativa
e métodos convencionais. É
um anacronismo. E digo que a
USP é macrocéfala porque é
como se tivesse uma cabeça
grande demais. Uma das defor-
mações dessa má qualidade da
gestão está expressa no fato
de que a reitoria é muito gran-
de em número de pessoas, em
quantidade de órgãos e no cus-
to que representa, de 20% do
orçamento da USP.

Oque fazer paramudar isso?
A questão não é só descentrali-
zar, é desconcentrar. Porque
você descentraliza, mas não
manda pessoas para os outros
lugares e sim contrata mais
gente para fazer aquilo que fa-
zia aqui. Precisa requalificar e
redistribuir essas pessoas. In-
formatizamos a área de finan-
ças e de pessoal, mas a quanti-
dade de funcionários públicos
em torno desses departamen-
tos continua a mesma. Só hou-
ve modernização em algumas
tramitações,mas omodo de ge-
rir ainda é antigo. Isso tem um
efeito nefasto para a USP.

Esse anacronismo se expressa
tambémnosconflitoscomoosque

ocorreramna última greve?
Sim, é parte do anacronismo.
Considero que a universidade
está próxima de um quadro de
colapso. A área mais crítica é a
de recursos humanos. Apesar
de termos uma enorme capaci-
dade de produzir cursos sobre
gestão para fora, temos a difi-
culdade de fazer o mesmo den-
tro da universidade. Principal-
mente na prevenção e solução
de conflitos. Toda grande orga-
nização com 20 mil emprega-
dos tem um departamento de
recursos humanos organizado
e sofisticado. Não só para lidar
com carreira, benefícios, mas
para lidar com sindicato. Uma
universidade que tem campa-
nha salarial todo ano deveria
estar preparada para atuar
preventivamente numa nego-
ciação. Não pode ser às véspe-
ras da campanha salarial. Tem
de ser o tempo todo, com gen-
te especializada. Não temos is-
so. Aí vem o dilema: usa ou
não usa a força policial. Mas
até para chamar a polícia é pre-
ciso competência. Não é para
entregar a Cidade Universitá-
ria ao comandante da PM.

Osenhorseconsideraumcandida-
to de oposição?
Não, sou um candidato inde-
pendente. Sempre participei
das campanhas apoiando al-
guém, desde Goldenberg (José
Goldenberg, ex-reitor).Mas ago-
ra sou professor titular, tenho
uma trajetória, conheço muito
a universidade. Achei que me
candidatando ganharia uma
tribuna para expor minhas
ideias.

O senhor foi chefe de gabinete da
reitora e depois brigaram.
Não brigamos, temos diferen-
ças. Nos conhecemos na cam-
panha, éramos colegas da ges-
tão Melfi (Adolpho José Melfi,
ex-reitor). Depois que tomou
posse, ela me convidou para a
chefia de gabinete, mas logo
na primeira semana percebe-
mos que tínhamos diferenças
de estilo e de concepção. En-
tendo que o papel de um chefe
de gabinete é o de fazer articu-
lação política, de ouvir, de con-
versar com diferentes atores,
de dialogar com os professo-
res. Fui chefe de gabinete no
MEC e tratei com prefeitos, de-
putados. Achei que pudesse
usar esse estilo aqui. Mas o es-
tilo dela é diferente, é mais me-
ticulosa, voltada para a admi-
nistração dos detalhes. E tem
uma certa dificuldade de lidar
com a complexidade da políti-
ca universitária, discutir com
sindicatos, movimento estu-
dantil, tratar de crise. Não tem
jogo de cintura. Eu tenho.

O senhor fez campanha para ela.
Acreditavaque agestãodela seria
diferente?
Eu acho que a gestão dela tem
qualidades, como o Inclusp.
Ela é uma pessoa corajosa, de-
terminada. Também, raras ve-
zes na história da universida-
de se fez a reposição quase au-
tomática dos aposentados.
Mas eu acho que a gestão dela
deixou a desejar justamente
nessa incapacidade para preve-
nir e solucionar conflitos e cri-
ses. Há um ambiente de baixa
autoestima, apesar de todas as

conquistas. Uma certa irritabi-
lidade diante do domínio do
que eu chamo de jurídico buro-
cracia na USP. E há um clima
de insegurança na universida-
de, porque as pessoas sabem
que daqui a pouco chega maio
e volta tudo de novo. É função
do novo reitor pacificar a USP.

Como resolver isso?
A questão é que eu acho que a
reitora sucumbiu. Ela foi domi-
nada por essa estrutura jurídi-
co burocrática que hoje domi-
na a reitoria e não soube se
aconselhar com quem conhece
profundamente essa questão.
Talvez ela tenha se aconselha-
do com as pessoas erradas no
momentos de crise.

Comquem?
A USP está cheia de pessoas
que pensam os conflitos por
um viés jurídico burocrático.
Dizem: “vamos aplicar a lei pa-
ra estabelecer a ordem”. Que
lei? Que ordem? É um discur-
so tradicional que não se ajus-
ta à universidade, que é esse
caleidoscópio de culturas.

Osenhor diz no seu programa que
temdehaverumavançosemhesi-
tação na educação a distância.
Essa experiência tem décadas
em alguns países e até na
USP, com programas de for-
mação de professores. Em no-
me demanter essa questão bu-
rocrática, deixou-se de fazer
uma parceria importante, não
com esse governo, mas com a
sociedade (o convênio com a
Univesp para curso de gradua-
ção a distância não foi assina-

do). A USP não poderia ter
perdido essa oportunidade. La-
mento muito. Fica sempre a
impressão que a USP tem má
vontade em participar de polí-
ticas públicas para o desenvol-
vimento paulista.

ComoosenhoravaliaaUSPLeste,
já que participou da implantação?
A USP Leste é um exemplo tí-
pico desse tipo de interação. O
governo do Estado na época
fez um desafio para as univer-
sidades, estava disposto a dar
recurso extra para expansão.
A sociedade civil na zona leste
abraçou o projeto. A USP
aprendeu muito com aquela
experiência. Quando há opor-
tunidade, a sociedade adora a
USP, venera a USP. O que a
sociedade não gosta de ver é a
universidade em página poli-
cial, com cena de violência.

A USP deveria aderir ao Enade e
aoEnem?
Aceitar o Enem como substitu-
to do nosso vestibular, eu sou
contra. Ainda é uma experiên-
cia, nem todas as federais acei-
taram. Como a USP é pioneira
em fazer o vestibular bem fei-
to, tem de agir com prudência.
Já o Enade foi criado para ava-
liar os cursos de instituições
que se expandiram. Mas acho
que falhou, não fechou cursos
ruins. Não acho que é um me-
canismo eficiente para avaliar
a graduação da USP. Eu mobi-
lizaria a universidade para de-
senvolver um sistema próprio
de avaliação. Os alunos se quei-
xam muito dos cursos, do cur-
rículo, da qualidade, do tipo de
aula, que é entediante, das sa-
las de aula lotadas. Os profes-
sores têm de falar berrando
porque não têmmicrofone. Te-
mos de introduzir tecnologia,
mudar a metodologia e avaliar
a qualidade do aluno que esta-
mos formando.

O senhor mudaria as regras das
eleições para reitor?
Eu tenderia a seguir um pouco
o que fala a Lei de Diretrizes e
Bases e o que fazem a Unesp e
a Unicamp. Todos votam com
pesos diferentes: 70% para cor-
po docente, 15% para alunos e
15% para funcionários. Já é
mais democrático. O Conselho
Universitário também tem de
aumentar as representações
de alunos e funcionários. Não
tem, por exemplo, representan-
te de funcionários nos conse-
lhos de departamentos. ●

Novesuspeitosde
fraudesãopresos

Fiscaischinesessão
investigados

Sériede entrevistas terámaisdois candidatos

Agentesalfandegáriospren-
deram nove pessoas no Rei-
no Unido sob suspeita de
fraude de vários milhões de
dólaresnocomérciodeauto-
rizaçõesparaemissãodecar-
bono. As prisões confirmam
temores de que estelionatá-
rios estão atraídos pelomer-
cado que jámovimentamais
deUS$ 100 bilhões. ● AP

Vejatodasas
entrevistas
www.estadao.

com.br/pontoedu

O governo da cidade deWu-
gang, na China, anunciou
que dois funcionários estão
sob investigação por não te-
rem fiscalizado o local em
quemaisde1.300criançasfo-
ram contaminadas por
chumbo.Afábricafoi inaugu-
rada sema aprovação do de-
partamentodeproteçãoam-
biental local.● AP
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WanderleyMessias: coordenador daComunicaçãoSocial e candidato a reitor daUSP

CRÉDITODECARBONO

●●●Os seguintes jovens jornalistas
foram selecionados para o 20.º
Curso Intensivo de Jornalismo
Aplicado e devem se apresentar
no dia 1.º de setembro, às 9h, na
sede do Estado, com atestado de
conclusão do curso de jornalismo
oumatrícula no último semestre:
Ana Paula Herculano Garrido,
Bruno de Freitas Boghossian, Car-
los Eduardo Lordelo Chaves, Cla-
raWerneckMassote, Cremilda da
Silva AguiarWanderley, Daniel
Marques, Diogo d'Avila, Felipe
Vanini Bruning, Gabriel de Arruda
Castro, GiulianaMariaMiranda
Santos, Isadora Faust Peron, Ivan
Pasqualini Favero, Jamila Batista
Tavares, Juliana Sayuri Ogassawa-
ra, Kívia Mendonça Costa, Larissa
Oliveira Linder, Ligia Aguilhar da
Cruz, Lucas de AbreuMaia, Luiz
GuilhermeGerbelli Bernardi, Ma-
nuela Gonzatto Franceschini, Mar-
celle Cristine de Souza, Maria
Luísa Bovo Barsanelli, Mariana
Pereira Lenharo, Nataly Pereira
Costa, PedroMarcondes deMou-
ra Ramos Silva, Rafael Moraes
Moura, RodrigoMiranda Burga-
relli, Samuel da Silva Nunes, Si-
mone Aleixo Avellar eWanise
DionisioMartinez.
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‘AUSPestáàbeiradocolapso’

JoãoGrandinoRodas
“A comunidade universitária deve
debater e aprovar umanova
estrutura de poder. Há várias
modalidades quepodem ser
implementadas, entre as quais a
eleição paritária. A solução deve
sermais do quemeromimetismo
deoutras instituições”

GlauciusOliva
“Opapel de umauniversidade de
excelência comoaUSP temde
ser o demelhorar o sistema de
educação superior comoum
todo. E umadasmaneiras de
fazer isso é participar de exames
nacionais. Ter níveis altosmostra
que o restante podemelhorar”

ArmandoCorbani
“A gente temdeusar a tecnologia
de informação em todas as áreas
educacionais e administrativas.
Isso não significa que vai
substituir a aula presencial. Um
curso a distância deve ser, no
momento, um laboratório de
experimentação”

CursoEstado
divulgaos
aprovados
desteano

JORNALISMO

AVALIAÇÕES-OgeógrafoWanderleyMessiasnãodefendeaadesão integraldaUSPanenhumdosexamesnacionais, comoEnemeEnade

Trintajovensjornalistasbra-
sileiros foram selecionados
entre 2.102 candidatos e ini-
ciamem1ºdesetembroo20º
Curso Intensivo de Jornalis-
mo Aplicado. Programa de
extensão universitária reali-
zado pelo Estado, com aval
da Faculdade de Comunica-
ção da Universidade de Na-
varra (Espanha), o curso vai
até 4 de dezembro, reunindo
alunos de Brasília, Minas,
MatoGrosso doSul, Paraná,
Pernambuco, Rio, Rio Gran-
de do Sul, Santa Catarina,
Sergipe e São Paulo. Estu-
dante da Escola Superior de
Comunicação Social de Lis-
boa,MargaridaVaqueiroLo-
pesficoucomavagareserva-
da a alunos do exterior.

A seleção para o curso,
que é patrocinado por Ode-
brecht, PhilipMorris e Vivo,
teve, neste ano, concorrên-
cia de 70 candidatos por va-
ga. Agora, os selecionados
passarão por umamaratona
profissionalqueincluiencon-
tros com jornalistas, diver-
sas aulas e passagens por to-
das as áreas do Grupo Esta-
do, em especial as redações.
No final, integrarão o Banco
EstadodeTalentos(www.es-
tadao.com.br/talentos). ●

●●●As eleições para reitor na USP
serão em outubro. Todos os pro-
fessores titulares da instituição
(cerca demil) podem receber
votos, mas tradicionalmente al-
guns se declaram candidatos.

O ‘Estado’ começou em junho

uma série de entrevistas com os
seis postulantes ao cargo. O pri-
meiro deles foi o diretor da Facul-
dade deDireito, João Grandino
Rodas, seguido do diretor do Insti-
tuto de Física de SãoCarlos, Glau-
cius Oliva, e do pró-reitor de pós-

graduação, Armando Corbani. As
entrevistas são publicadas com
intervalo de 15 dias. Os próximos
serão o pró-reitor de cultura e
extensão, Ruy Altafim, e o diretor
da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, Sylvio Sawaya. ● R.C.
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