
Há 45 anos, o vestibulando João Grandino 
Rodas ingressava na Universidade de São 
Paulo (USP) por duas portas, tornando-se 
aluno das faculdades de Direito e de Filoso-

fia, Ciências e Letras. Há 40 anos, concluiu 
os dois cursos e há 39 anos faz parte do 
corpo docente das faculdades de Educa
ção e de Direito da mais prestigiosa insti
tuição de ensino superior do Brasil. "Nunca 
pensei que chegaria a diretor da Faculdade 
de Direito (cargo que ocupou de 2006 a 
2009) e muito menos ao posto de 26° rei
tor da universidade", confessa Grandino. 
Com quatro graduações - Música, Educa
ção, Direito e Letras, três mestrados, um 
doutorado e uma livre-docência em Direito 
Internacional, ao lado da intensa vida aca
dêmica Grandino Rodas registra no currí
culo atuação na magistratura e no mundo 

empresarial, tendo passado por empresas 
como a Ford e a Transbrasil, além de ter 
presidido o Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade). 
Por ter convivido longos anos com o am
biente acadêmico, o tamanho do desafio 
de administrar uma instituição do porte, 
da tradição e da importância da USP não 
assusta Grandino Rodas. São mais de 80 
mil alunos de graduação e pós-graduação, 
17 mil funcionários e quase seis mil pro
fessores, espalhados por sete campi no 
estado de São Paulo: na capital, em São 
Carlos, Bauru, Piracicaba, Pirassununga, 
Lorena e Ribeirão Preto. Além de unidades 
de ensino, museus e centros de pesquisa 
situados fora desses espaços e em dife
rentes municípios. 
Um item delicado está na pauta do novo 
reitor: acabar com os conflitos que vêm 
ocorrendo nos últimos dez anos na ins
tituição. "Rareou o respeito mínimo in
dispensável entre os segmentos, tendo a 
força/violência sido utilizada de maneira 
corriqueira", afirma. Para ele, o suces
so de sua gestão estaria atrelado a uma 
"melhora do nível de convivência entre os 
segmentos universitários". Um dos tes
tes para resolução de conflitos, pelo qual 
passou Grandino Rodas como reitor, foi 
constatado in loco no dia desta entrevis
ta exclusiva à Agitação. Do lado de fora 
de seu gabinete, um grupo de estudan
tes, moradores do Conjunto Residencial 
da USP (Crusp), na Cidade Universitária, 
zona oeste de São Paulo, se mobilizou 
até a frente do prédio da reitoria para rei
vindicar melhores condições de moradia 
e conclusão da construção de um novo 
bloco de apartamentos. Felizmente, a ma
nifestação foi pacífica. 
Em vez da ampliação da graduação, Rodas 
decidiu dar prioridade à melhoria de salas, 
moradias, bibliotecas, enfim as condições 
oferecidas aos estudantes, e se aproximar 



mais do mundo empresarial, buscando 
parcerias que viabilizem os planos de mo
dernização da USP, ampliem financiamen
tos para pesquisas e expandam a oferta de 
estágios. Essas questões e outras, como 
inclusão social e ensino a distância, foram 
a tônica da entrevista a seguir. 

Agitação - Como decorrem os primeiros 
dias como reitor da principal universidade 
do pais? 
Grandino Rodas - Não diria que a USP é 
melhor do que outras, mas, sim, diferente 
da maioria, porque é o que se chama uma 
universidade de pesquisa e não está aqui 
para preparar pura e simplesmente bons 
profissionais para o mercado. A USP de
tém um elevado percentual na área da pes
quisa de ponta no Brasil, busca preparar 
professores para seus quadros e para as 
demais universidades e pretende formar 
profissionais altamente especializados. 
Estamos buscando maior transparência 
não só orçamentária, como na gestão da 
reitoria e dos principais órgãos, com um 
diálogo permanente, transparente, demo
crático e responsável com professores, 
funcionários e alunos. Aliás, o diálogo com 
responsabilidade não tem ocorrido nos úl
timos anos. Há segmentos que praticam 
um pseudodiálogo, mas que na realidade é 
mais um simulacro. Daí que desembocam 
alguns problemas, como o uso da força e 
da violência, como invasão de prédios, pi
quetes agressivos, impedimento de entra
das por alguns segmentos e que durante 
muitos anos ficaram à vontade. 

Agitação - Esses casos têm gerado insa
tisfação? 
Grandino Rodas - Sim, insatisfação pro
funda tanto da sociedade, quanto em 
grupos de professores, muitos alunos e 
funcionários. Realmente, é uma situação 
que não pode continuar, mas vem sendo 
endêmica nos campi e, se continuar dessa 
forma, será prejudicada a própria univer
sidade, que gasta anualmente, excetuando 
a pesquisa que é financiada por CNPq, 
Fapesp e outros órgãos nacionais e inter
nacionais, 3 bilhões de reais, dos quais 

85% a 90% destinam-se a pagamento de 
salários, o que considero um investimen
to. Outro aspecto, até mais importante que 
o desperdício de dinheiro, é a questão de 
tempo. A universidade moralmente não 
pode se dar ao luxo de ficar parada dois ou 
três meses todos os anos, porque quem a 
financia é o povo, por meio do ICMS, im
posto pago nas compras de arroz e feijão. 

Agitação - O orçamento de 3 bilhões de 
reais cobre as necessidades atuais da uni
versidade? 
Grandino Rodas - A pesquisa básica, apli
cada, é uma das missões principais da 
universidade e, por causa disso, não pode 
fugir do pragmatismo. Os fundadores, em 
1934, deixaram claro que um dos objeti
vos da USP era justamente a sua contribui
ção para com a sociedade. Assim, equi
pamentos, salas, bibliotecas, laboratórios 
de pesquisa e didáticos, a digitalização de 
seu acervo, isso tudo precisa ser mantido 
e atualizado a cada três ou quatro anos. 
Por isso, vamos buscar mais recursos do 
Estado, mas, a meu ver, não é justo que o 
Estado ponha mais recursos na universi
dade em detrimento da saúde, da educa
ção básica e da segurança da população. 
Assim, torna-se obrigação da universida
de buscar recursos fora, com bancos de 

fomento, como o Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social, para 
financiar a reforma de suas estruturas. 
Poderá até mesmo estabelecer parcerias 
público-privadas, as quais, diferentemente 
do que se pensa, não anula a autonomia 
da universidade, desde que seja bem es
truturada. 

Agitação - Quais seriam as metas a serem 
atingidas em curto prazo? 
Grandino Rodas - Pretendemos destinar 
pelo menos 5% do orçamento total da 
universidade a pesquisas não cobertas 
por órgãos que as financiam, como a 
Fundação de Apoio à Pesquisa do Esta
do de São Paulo (Fapesp) e o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), entre outros. Isso 
dará autonomia à universidade para rea
lizar pesquisas que ainda não estejam na 
pauta desses órgãos. Outra meta é fazer 
avaliação do ensino de graduação e pós-
graduação, nos âmbitos do professor, do 
ensino, dos métodos didáticos, dos alu
nos, etc, para que a USP possa manter 
o seu objetivo de excelência. Na cultura 
e extensão, a prioridade é fazer com que 
a comunidade possa receber os eflúvios 
do ensino e da pesquisa, para o bem da 
imagem da universidade e para cumpri
mento da obrigação que ela tem com a 
comunidade. 

Agitação - Há planos de ampliar o número 
de vagas e cursos da graduação? 
Grandino Rodas - Nos últimos oito anos, 
a USP dobrou o número de vagas da gra
duação; e quando isso ocorre, gera-se 
uma série de questões colaterais. Não é 
só abrir a vaga, designar professores e 
ocupar salas de aula. É preciso assegu
rar assistência estudantil, moradia para 
alunos, e outros benefícios. O número de 
vagas dobrou, mas não se duplicaram as 
facilidades, como prédios, laboratórios, bi
bliotecas. Portanto, antes de se pensar em 
novo aumento de vagas na graduação, é 
necessário adequar as vagas já existentes 
e verificar se as condições básicas dessas 
vagas estão sendo atendidas. 



Agitação - Com o acelerado avanço tec
nológico, como manter os cursos sempre 
atualizados, como se espera de uma uni
versidade do porte da USP? 
Grandino Rodas - Esse é um dos graves 
problemas da USR Quando tratamos da 
graduação, já propusemos que é preciso 
fazer uma revisão periódica da grade de 
cursos, que poderão ser melhorados ou 
até mesmo descontinuados e substituídos 
por outros. Isso é importante, pois não é 
mais possível manter o mesmo currículo 
por anos a fio. Os parâmetro para as mo
dificações poderão vir de várias fontes, 
incluindo a já citada aproximação com as 
empresas. 

Agitação - Como pretende tratar a sensí
vel questão da segurança nos campi? 
Grandino Rodas - A USP tem campi 
grandes, principalmente na cidade de São 
Paulo, e a questão da segurança é um 
problema urbano de tal proporção que 
não podemos nos descolar dele. Cotamos 
com a guarda universitária, que precisa ser 
estimulada a cumprir sua real função, e 
deve haver um meio de se fazer a segu
rança interna sem que diuturnamente seja 
necessário chamar a Polícia Militar. 

Agitação - O seu currículo mostra uma 
trajetória muito ligada ao mundo aca
dêmico, mas com atuação também em 
grandes empresas, como a Ford e a 
Transbrasil. Qual a importância da apro
ximação da universidade com a realida
de corporativa? 
Grandino Rodas - Importantíssima. Não 
tenho o mínimo receio de que isso possa 
ser prejudicial para a universidade. Deve-
se tentar diminuir esse preconceito, que 
é muito forte dentro da universidade, 
principalmente em alguns segmentos 
que acreditam que qualquer aproxima
ção com empresas significa a venda do 
patrimônio público ou uma abertura para 
a invasão de empresas. A partir dessa 
parceria, por exemplo, poderemos con
seguir realizar pesquisas em conjunto, 
obter maior oferta de estágio e também 
auxílio na modernização da universidade. 

Agitação - O senhor fez quatro gradua
ções. Chegou a atuar como estagiário? 
Grandino Rodas - Sim, estagiei no Servi
ço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac), numa atividade de pesquisa de 
campo, ligada a empresas de São Paulo e 
de Santos. Foi meu primeiro contato com 
empresas. 

Agitação - O que acrescentou para o se
nhor ter feito faculdade de música entre 
outras três? 
Grandino Rodas - Eu me considero afor
tunado por ter podido cursar a faculdade 

de música, porque na realidade é uma 
recriação. 0 saber grego, a sofia grega, 
não era segmentado. 0 sofos tinha o co
nhecimento das artes, das letras, técnico. 
É claro que, com o passar do tempo e a 
especialização, não se pode ter um sofos 
na idade moderna. A especialização, que 
é importante por um aspecto, funciona 
em detrimento da formação integral. No 
segmentado mundo de hoje, é fundamen
tal que cada um, na medida do possível, 
recrie um ambiente mais amplo do que o 
simples âmbito técnico da sua atividade, 
não só conquistar uma visão mais abran
gente do mundo, como também para sa
tisfação pessoal. 

Agitação - O que o estágio agrega à for
mação do futuro profissional? 
Grandino Rodas - Mais até do que conhe
cimento, o estágio fornece ao aluno de 
segundo grau ou universitário uma dose 
da realidade do mundo. Se a universidade 
pode - e às vezes deve - ser utópica, a 
empresa tem de ser pragmática. E é exata
mente a junção da utopia com o pragma
tismo que dará uma mais ampla formação 
para o jovem. 

Agitação - O estímulo ao estágio está 
contemplado em seu plano de ação? 
Grandino Rodas - Sim, pois para a forma
ção dos alunos a teoria é importante, mas 
a prática também. Por isso, é fundamental 
a ligação dos alunos com as empresas 
dos setores para os quais se dirigirão de
pois de formados. Daí, a importância do 
estágio em quase todos os campos de en
sino. A universidade precisa se preocupar 
em conceder não só um diploma teórico, 
mas também uma habilitação conjunta. 

Agitação - Como o senhor avalia o papel 
do CIEE na aproximação entre o mundo 
do fazer e o mundo do saber, constituindo 
forte ajuda na formação dos jovens? 
Grandino Rodas - Conheço o CIEE há 
muito tempo, mas o contato mais íntimo 
foi quando eu presidi o Conselho Admi
nistrativo de Defesa Econômica (Cade). 
0 CIEE só cresceu, e só é o que é hoje 



no Brasil, porque tem uma função de al
tíssima relevância. 

Agitação - No tocante à preparação do jo
vem, há lugar para a expansão do ensino 
a distância? 
Grandino Rodas - Sou a favor do curso 
semipresencial. A utilização de modernos 
meios de tecnologia dentro da universi
dade e no chamado ensino presencial é 
fundamental e, nisso, as empresas po
dem ajudar muito. Mas não é possível 
descurar-se da ideia de ter meios e modos 
para se chegar ao ensino semipresencial, 
porque essa é uma tendência mundial. A 
universidade que se fechar à utilização de 

modernas tecnologias estará se afastando 
da realidade, se descaracterizando como 
uma universidade de futuro. 

Agitação - Em 2007, a USP criou o ln-
clusp para tentar incluir os estudantes de 
escolas públicas. Como o senhor avalia 
esse programa? 
Grandino Rodas - Importante, porque seg
mentos da população clamam pelo acesso 
à universidades pública. Mas é difícil por
que temos de implementar uma solução 
de compromisso que, pelo menos, não 
se afastasse da excelência acadêmica. 0 
importante é incentivar os jovens para que 
se esforcem e tenham a oportunidade de 
ingressar na universidade pública. Mas, 
na realidade, o ideal seria contarmos com 
um ensino fundamental e médio bom para 
todos. Essa situação ideal pode voltar a 
acontecer, mas não a curto prazo. De ou
tra parte, é importante conceder bolsas de 
estudo para que os interessados possam 
se preparar para a universidade pública, o 
que já acontece, mas não no volume que 
precisa ser feito. Penso redirecionar o ln-
clusp a partir de uma discussão baseada 
no que nossos professores, nossos alu
nos e funcionários pensam. 

Agitação - E quanto ao Enade. A USP 
vai entrar? 
Grandino Rodas - Devemos prestigiar os 
modos de avaliação nacionais. A USP não 
pode ficar fora disso. Mas vamos observar 
de uma forma crítica, vendo o que pode 
ou não ser melhorado e também utilizando 
parte desses mecanismos que conside
rarmos possível. 

Agitação - Hoje a universidade pública 
apresenta-se como elitista ou demo
crática? 
Grandino Rodas - É uma questão difícil de 
responder, porque sempre que se fala em 
mérito acadêmico, acaba-se sendo elitista. 
Mas não podemos cair no extremo opos
to, como aconteceu com o ensino público 
fundamental e médio, justamente por se 
abrir a todos indistintamente, quando não 
tínhamos professores e escolas suficien-

tes, entre outras carências, e acabamos 
tendo um simulacro. Todos sabem de 
alunos que se formam sem saber somar 
nem escrever três frases. Será que que
remos esse aluno para a universidade? 
Certamente, não. Infelizmente, a educação 
universitária, em todo o mundo, pressupõe 
uma série de condições, entre elas a dis
ponibilidade e a preparação das pessoas, 
porque senão se cairia no oposto, como 
dar um apenas diploma para todos, e não 
é isso que se busca. 

Agitação - Alguma mensagem para 
encerrar? 
Grandino Rodas - Diferentemente do 
passado, os jovens que estejam se pre
parando em uma carreira não podem 
deixar para se iniciar nas lides básicas da 
atividade escolhida depois de formados. 
Se o jovem, durante seu curso, não se 
direcionar, não fizer estágios que possam 
prepará-lo, estará fatalmente destinado a 
ficar com o diploma na mão e fora do mer
cado de trabalho. É uma situação difícil de 
reverter, porque a maioria das empresas 
não recebe mais candidatos a vagas que 
tenham se formado e não tenham passa
do pelo estágio. 
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