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O jurista João Grandino Rodas
assumiu neste ano a reitoria da
Universidade de São Paulo (USP),
mas já tem quatro décadas de ex-
periência no universo da institui-
ção, primeiro como aluno, de
1965 a 1969, em um período de
grande movimentação política e
social, e a partir de 1971, como
professor. Por isso, está acostu-
mado aos frequentes conflitos
que caracterizam a realidade da
Cidade Universitária.

O termo cidade não é à toa.
Com área total equivalente à da
estação hidromineral de Águas
de São Pedro, de 4 km², e recur-
sos de R$ 3 bilhões por ano (bem
superiores aos R$ 42 milhões do
Produto Interno Bruto(PIB) da
cidade paulista), o campus da
USP, localizado na zona Oeste de
São Paulo, congrega mais de 105
mil pessoas, sendo cerca de 80
mil alunos de graduação e pós-
graduação, 7 mil funcionários e
mais ou menos 7 mil professores.
“É uma clientela bastante espe-
cial, pois todos se orgulham de
poder estar na USP, mas, muitas
vezes, também se sentem donos
do espaço universitário, quando,
na realidade, a Universidade de
São Paulo é do povo ”, afirma.

Rodas falou ao BRASIL ECONÔ-
MICO sobre sua missão de ampliar
o diálogo com essa clientela exi-
gente e agregar a esta conversa a
sociedade, hoje alheia ao que
acontece na universidade.

Para isto, quer aumentar a
transparência e reduzir as desi-
gualdades internas. Além de am-
pliar o alcance da universidade
com um programa de internacio-
nalização. São planos ambiciosos,
que fazem os quatro anos de sua
gestão parecerem pouco. A seguir
os principais trechos da entrevista.

As relações entre a reitoria e a
comunidade USP foram tensas
em 2009. O senhor está
tentando melhorar o diálogo?
Esse diálogo vem sendo feito,
mas eu diria que é normal exis-
tirem grupos, muitas vezes pe-
quenos, que afirmam que não
querem conversar para não per-
der a mobilização. O diálogo
esta aberto, mas será que inte-
ressa a todos? Vamos ver!

Na semana passada, alunos
ocuparam uma sala do
Coseas (Coordenadoria do
Serviço de Assistência da USP)
reivindicando mais vagas
de moradia. Como lidar
com esta situação?
Temos na Universidade de São
Paulo uma cultura que não é de
hoje e não vai mudar do dia para
a noite. Muitos segmentos pas-
saram a usar força e violência
como uma coisa normal, são os
piquetes e a ocupação. Os pró-
prios manifestantes não negam
que é uso de força. E isso é con-
siderado por muitos como um
direito. A diferença é que nos
últimos anos, a administração e
grupos dentro da universidade,
mesmo de alunos, começam a
contestar essa utilização de for-
ça. Houve greves, por exemplo,
que não começaram com a ne-
gociação, mas com a ocupação.
O que se nota é um cansaço dis-
so. E uma reação do outro lado
pode vir também com o uso da
força. Qual a saída para o não
cumprimento da ordem judicial
dentro da ordem pública brasi-
leira? A saída é a força.

Mas se ambos os lados
usarem a força temos um
impasse. Qual a solução?
A primeira é a que vem sendo
usada, de direito interno. Se a
ação é ilegal, pede-se uma ordem

judicial, que se não for cumprida,
requer o uso da força. Claro que
isso não é bom, não é universitá-
rio. Por isso, proponho outra for-
ma de negociação. É um modo de
solução de litígio oriundo do Di-
reito Internacional, que se usa
entre países. Mas tem um pressu-
posto que é inarredável: um ces-
sar fogo, no qual não se usará
violência de nenhum dos lados.
Sem isto, não funciona.

E como fica a sociedade
neste diálogo?
Primeiro é a sociedade que paga
a conta do que acontece na USP,
por isso todos que estão na uni-
versidade têm uma responsabi-
lidade muito grande. Os alunos,

por exemplo, são bolsistas do
povo. A USP é financiada com
recurso que o governo do esta-
do fornece com base em per-
centual do ICMS e todos nós sa-
bemos que ele é pago por quem
compra arroz, feijão e outros
itens de primeira necessidade.
Por isso, é preciso que as pes-
soas tenham consciência social.
Como fica a isonomia do nosso
aluno que tem esta estrutura à
disposição, e daquele que estu-
da na Unip e que quase não al-
moça e vai a pé para a escola
por ter de juntar dinheiro para
pagar a mensalidade. Quem
pensa nisso na hora de paralisar
serviços de assistência social da
USP, como o Coseas?

“O diálogo
está aberto,
mas será que
interessa?”
Novo reitor monta estratégia para
diminuir conflitos e modernizar a USP
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Grandino Rodas: discussões
sobre cotas e ensino a
distância entram na pauta

“Vamos investir
em transparência.
No próximo Conselho
Universitário, vamos
levar a proposta de
que todas aquelas
informações que
não estejam ligadas
ao sigilo pessoal
sejam abertas
ao público
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