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EMDEBATE

USPcomeçareformadeseuestatuto

● Carreira do professor:Oestatu-
to prevê que ela comece compro-
fessores doutores. Há correntes
na universidade que defendema
volta da contratação de professo-
resmestres oumesmobacharéis

● Estrutura de poder:Hoje apenas
professores titulares, topo da car-
reira, podemexercer cargos admi-
nistrativos.Mas há poucas vagas
e concursos disputados para titu-
lar. Discute-se a instituição de
umaoutra categoria, a de profes-
sor pleno, e a possibilidade de dar
poder a outros professores

● Eleições para reitor:Votamsó
membros de umcolegiado, com
maioria de professores. A partir
disso, forma-se a lista tríplice leva-
da ao governador.Movimento es-
tudantil e sindicatos defendem
eleições diretas, compeso igual
de voto para todas as categorias

EDUCAÇÃO

Documento de quase 20 anos determina as principais regras da universidade, mas mudanças causam polêmica

PROCESSO–Unidades têmaté junhoparadar sugestões,masestatutodeveseraprovadosóem2007

Renata Cafardo

A Universidade de São Paulo
(USP)começaadiscutirarefor-
madeseuestatuto.Háquase20
anos–otextoéde1988–,odocu-
mento determina as principais
regras da maior instituição de
ensino superior do País. Além
de assuntos meramente buro-
cráticos, o estatuto fala tam-
bémdetemasquecausampolê-
mica há algum tempo. Ele defi-
ne quempode e quemnão pode
mandarnaUSP,exigeacontra-
tação apenas de professores
doutores e determina eleições
indiretas para reitor.
Omovimento estudantil e os
sindicatosdeprofessorese fun-
cionários qualificam o estatuto
como antidemocrático. Outros
sugerem que ele tira agilidade
administrativa. “A reforma é
uma demanda antiga de uma
parcelasignificativadacomuni-
dade”,dizareitoradaUSP,Sue-
lyVilela.
O atual pedido de mudanças
veio de estudantes que conse-
guirammobilizar 20%dos inte-
grantes do Conselho Universi-
tário,órgãomáximodaUSP,pa-
ra requisitar que o assunto fos-
se colocado em pauta. Uma co-
missão para a reforma do esta-
tuto começou a trabalhar em
março e pediu às unidades que
enviassem sugestões de temas
a serem discutidos. Elas têm
atéodia 12de junhopara sema-
nifestar. Quando ficar pronto –
a previsão é apenas para o ano
quevem–oestatutoseráoquar-
to da história da USP e terá de
ser aprovado pelo Conselho
Universitário.
“Perdemos os nossos melho-
res estudantes para a iniciativa
privada”,dizodiretordaFacul-
dade de Direito do Largo São
Francisco,EduardoMarchi.Pa-
ra ele, a USP deveria voltar a

contratar seus bacharéis para
trabalharcomoprofessores,co-
mo se fazia antes de 88. Hoje,
são exigidos os títulos de mes-
tre e de doutor.
“Sevocêfazumconcursopa-

ra professores doutores em ilu-
minaçãoparateatronãoapare-
ceninguém”, conta odiretorda
Escola de Comunicações e Ar-
tes(ECA),LuísMilanesi.Lá,on-
dehá tambémdisciplinascomo
oboé e fagote, em que não exis-
temdoutores,épermitido fazer
processos seletivos para quem
não tem títulos.
O vice-presidente da Asso-

ciação dos Docentes da USP
(Adusp), João Zanetic, que foi
contratadoem1970,recém-for-
mado, como auxiliar de ensino,
diz que também é importante
formar o professor. “Ao chegar
com 40 anos de idade ele é um

profissional pronto, mas ape-
nascomopesquisador enãoco-
mo docente”, afirma.

PODER
Otopodacarreira doprofessor
também é considerado por al-
guns como um problema. Se-
gundooestatuto,apenasospro-
fessores titulares – cargomáxi-
mo da carreira – podem exer-
cerfunçõesadministrativas,co-
mo diretor de unidade e reitor.
Sãoatualmente918 titularesna
USP,deumtotalde5.321profes-
sores. Eles conseguem o cargo
por meio de concurso público,
normalmente disputadíssimo.
“Hojeaestruturadepoderes-
tá vinculada à carreira docen-
te”, diz a professora e membro
dacomissãodareformadoesta-
tuto na Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas

(FFLCH),ValériaDeMarco.Pa-
raela, está claroquenãoneces-
sariamente quem faz uma bri-
lhante carreira acadêmica tem
aptidões administrativas ou vi-
ce-versa. “É natural que quem
possa preencher os mais altos
cargos sejam os titulares. São

eles que examinam o aluno e os
outros professores. Como eles
serãosubordinadosaquemexa-
minam?”, discorda o presiden-
te da comissão montada pelo
ConselhoUniversitárioparaor-
ganizar a reforma do estatuto,

AntonioJunqueiradeAzevedo.
Quem se opõe à supremacia
dos titulares defende a criação
deumanovacategoria,adepro-
fessorpleno.Parachegaraessa
posição não haveria necessida-
de de concurso público ou vaga
disponível, mas também seria
considerado o topo da carreira
acadêmica.
Outrareivindicaçãodomovi-
mento estudantil e sindicatos é
a eleição direta para reitor. O
estatuto atual diz que um cole-
giadodecercade1.500pessoas,
80% delas professores, esco-
lhem o reitor em primeiro tur-
no. Na segunda etapa, o núme-
rodeeleitoresdiminuiparacer-
ca de 300 pessoas e o governa-
dor indica umdos nomes da lis-
ta tríplice que sai dessa eleição.
“AUSPnãocumprenemaLDB
(LeideDiretrizes eBasesdaEdu-

cação)que pede que só 70%dos
eleitores sejam professores”,
diz o estudante de Ciências So-
ciais André Kaysel Velasco e
Cruz, que representa os alunos
na comissão da reforma.
Oqueeles quereméque toda
a comunidade da universidade
– estudantes, funcionários e
professores – vote nas eleições
e que o voto de cada categoria
tenha omesmo peso. Isso ocor-
re há 20 anos na Universidade
Federal do Pará (UFPA). Se-
gundoJaneBeltrão,quefoipre-
sidente da comissão eleitoral
na última eleição da UFPA, o
processo funciona bem por lá
porque “os professores são for-
madores de opinião”. “Até hoje
sempre foi eleito o candidato
queelesapoiavam.”Auniversi-
dade tem 40 mil alunos e 1.500
professores.
Outras questões, como o
acesso à universidade, podem
viraserdiscutidasagora.Omo-
vimento estudantil é favorável
à instituição de um sistema de
cotas, mas é difícil encontrar
quem compartilhe dessa opi-
nião. As atribuições do Conse-
lhoUniversitáriotambémdeve-
riamserrevistas,segundoMar-
chi. “Ficamos ocupados muito
tempocomaprovaçãodevenda
de imóveis e não discutimos as-
suntos acadêmicos”, diz.
A FFLCH, que está organi-
zando debates abertos sobre o
estatuto, reclama ainda da ex-
cessiva centralização das deci-
sões.“Háanosqueremosimple-
mentarcursosdecincoanosea
administração central não dei-
xa.Essapadronizaçãoadminis-
trativa restringe a liberdade
acadêmica”, diz Valéria.
Antesde1988,aUSPteveum
estatuto aprovado nos anos 60.
O primeiro deles foi instituído
em1934,comafundaçãodauni-
versidade. ●

Administração e
carreira acadêmica
não se confundem,
diz professora
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