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Saudação do diretor da Faculdade de Direito (FD), Floriano Peixoto de 

Azevedo Marques Neto, na cerimônia de posse do reitor Carlos Gilberto 

Carlotti Junior e da vice-reitora Maria Arminda do Nascimento Arruda 

Exmo. Sr. Governador João Dória 

Magnífico reitor professor Vahan Agopyan, que hoje encerra seu mandato 

Magnífico reitor que ora toma posse professor Carlos Gilberto Carlotti 

Magnífica vice-reitora professora Maria Arminda do Nascimento Arruda 

Coube-me a honra e a responsabilidade de fazer, em nome do Conselho 

Universitário, a saudação aos professores que ora assumem a Reitoria e Vice-

Reitoria  

Tenho comigo que liderar a USP é uma tarefa que transcende nossa 

capacidade como docentes, acadêmicos e pesquisadores. 

A USP não é apenas um arquipélogo de centros de excelência. Não se resume 

a uma entidade de ponta em pesquisa e conhecimento. 

A USP é uma instituição, paulista e nacional, com um peso político, 

admininistrativo, científico e cultural enorme.  

Seus dirigentes devem ser também administradores e líderes à altura deste 

desafio. 

Ficamos felizes e tranquilos.  

Os professores Carlotti e Maria Arminda reúnem condições à altura da tarefa. 

São dirigentes testados, experientes. 

O professor Carlotti mostrou isso como diretor da FMRP e à frente do seu 

HCRP e, nos últimos anos, na Pró-Reitoria de Pós-Graduação.  

Igualmente a professora Maria Arminda reúne essas características. Provou 

isso como pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária, diretora da FFLCH, a 

maior de nossas unidades, e recentemente, como coordenadora do USP 

Mulheres. 

A liderança dos dois será fundamental. O professor Carlotti e a professora 

Maria Arminda tomam posse numa quadra da história bastante desafiadora. 

Nunca a universidade, a ciência e o conhecimento foram tão confrontados 

como nos últimos anos. 

A onda obscurantista que se abateu, no Brasil, no mundo, pôs-se em cruzada 

contra o saber, o método, a herança iluminista e o ambiente universitário.  

Nas eleições de 2018, de forma inédita, vivenciamos várias tentativas de 

censurar o debate acadêmico e a liberdade de expressão na universidade. 

Maria Arminda é testemunha do que vivenciamos particularmente nas 

humanidades. 
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Enfrentamos uma CPI, iniciativas coatadoras dos órgãos de controle, propostas 

legislativas regressistas, desafios contínuos à autonomia. E, mais do que tudo, 

movimentos de hostilidade. 

Nestes anos recentes, as ameaças à democracia tiveram a universidade como 

alvo preferencial. 

Fomos tachados de fazendas de produção de drogas; antro de ociosos; 

sorvedouros de dinheiro público; centros de lavagem cerebral esquerdista; até 

mesmo de agentes chineses. 

Além dos ataques antiluministas, vivenciamos a angústia de não saber se 

haveria recursos para fechar as contas, somada a iniciativas de 

fundamentalismo fiscal que ameaçaram a fundamental autonomia financeira. 

Soubemos superar tudo isso. A gestão dos professores Vahan e Hernandes, 

conseguiu, com denodo, habilidade, diálogo e transparência, travar o bom 

combate.  

As vozes contra a produção do conhecimento, o saber científico, a 

universidade pública não cessaram. Seguem vivas. 

Mas eis que a história ora e vez dá lá seus pinotes. Quando ela era mais 

desafiada e hostilizada, veio a pandemia.  

E ela trouxe uma peculiar espiral dialética hegeliana: a antítese negacionista 

desafiou a tese e trouxe como síntese a revigoração da própria universidade. 

A tragédia da pandemia permitiu mostrar para que serve a unversidade pública, 

explicitar a nossa importância. Mais do que isso: demonstrou o acerto de o 

Estado de São Paulo manter três universidades. É representativo da vocação 

de São Paulo.  

Quando a USP foi criada, já há quase 90 anos, movia seus criadores a ideia de 

termos no Estado de São Paulo centros de criação de conhecimento que 

servissem ao país, mas que independessem da união. 

São Paulo, desde o início, marcou-se por essa, digamos, autossuficiência face 

à federação.  

Não nos caracteriza o segregacionismo. Ao contrário, os paulistas nunca 

inflaram movimentos separatistas, mas sempre tomamos para nós a 

responsabilidade com nossa formação, sem nunca deixar de servir ao país. 

As universidades públicas paulistas cumprem esse papel. 

Mas dizia eu que a pandemia, trágica, devastadora, nos deu a oportunidade de 

mostrar, com atos e conquistas concretas, o quanto nossos detratores estão 

errados. 

Quando o Governo do Estado decidiu, diante da inércia irracional do Governo 

Federal, que São Paulo deveria buscar por si uma solução para a vacinação da 

população, tinha o Butantan para tornar a iniciativa viável. 
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Quando foi necessário, no início da pandemia, fazer rapidamente o 

sequenciamento genético do vírus, estavam lá nossos pesquisadores e 

pesquisadoraspara fazê-lo em tempo recorde. 

A USP e suas coirmãs se puseram a pesquisar moléculas e medicamentos 

para tratamento da covid, com sucesso. 

E quando, num passado próximo, vivenciava-se a falta de respiradores nos 

hospitais foi a USP, em projeto liderado pela Poli e que teve a participação de 

várias outras unidades como a Medicina e a Veterinária, que produziu, em 

poucos meses, um ventilador eficiente e de baixo custo para suprir à 

excepcional demanda. 

Certamente, os doentes de Manaus que sobreviveram graças ao Inspire da 

Poli-USP hoje sabem pra que servem as universidades públicas. 

No período de maiores trevas, pudemos mostrar o acerto do Estado de São 

Paulo em manter e incentivar o conhecimento. 

Estamos certos que a gestão que hoje assume saberá seguir na boa trilha.   

Sabem os professores Carlotti e Maria Arminda que não será tarefa fácil. 

Não me refiro apenas à já gigantesca missão de liderar uma instituição com 

cerca de 60 mil alunos de graduação, mais de 28 mil de pós, 52 unidades de 

ensino, institutos museus, 5.500 docentes,13 mil servidores não docentes, 

orçamento de alguns bilhões de reais. 

Há desafios ainda maiores que foram, em grande parte, por eles endereçados 

em seu programa e nos debates que travaram nas eleições internas, a 

começar pela retenção de quadros.  

Temos, é fato, perdido jovens talentos e até docentes para universidades 

estrangeiras. Por um lado, movidos pelo desalento da situação política do país. 

Por outro, também devido ao déficit de remuneraçâo e de infraestrutura de 

pesquisa.  

Repensar políticas de remuneração, investir em instalações, tornar carreiras 

atrativas são grandes desafios. 

Igualmente difícil é fazer a USP capacitada para enfrentar as novas fronteiras 

do conhecimento, enfrentar as rápidas evoluções tecnológicas, a mudança 

climática e seus efeitos, a inteligência artificial, questões éticas 

contemporâneas.  

Não será menor o desafio de dirigir a universidade numa época em que nossa 

sociedade está imersa na intolerância.  

Vivemos tempos de sectarismos granjeando à direita e à esquerda. Aniquilar o 

divergente é algo antípoda à ideia de universalidade.  

Universidade rima com diversidade, inclusive de ideias. Lutar contra as 

execrações, fakenews, negacionismos e cancelamentos é nosso dever.  
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Nela não pode caber censura ou sectarismo de qualquer matiz.  

Desafiador será seguir defendendo a nossa fundamental autonomia. As 

ameaças não desapareceram. Seguirão existindo.  

Lutar pela autonomia envolve, claro, sua defesa intransigente, mas envolve 

também duas outras dimensões. 

De um lado, necessário sair do encastelamento e voltar nosso saber mais e 

mais para reverter benefícios à sociedade. Os exemplos da pandemia mostram 

o quão importante isso é. 

De outro, obriga a gerirmos nossos recursos com responsabilidade.  Não há 

autonomia quando se é irresponsável. Quando gastamos mais do que 

podemos, inconsequentemente.  

Recursos para o conhecimento, pesquisa, nunca serão o bastante. Por isso, é 

necessário seguir no debate franco e sem preconceitos sobre a relação que 

teremos com o mundo privado, empresas e organizações da sociedade. 

Mas numa sociedade carente como a nossa, devemos seguir sendo 

responsáveis e cientes de nossas possibilidades. 

Por fim, o mais importante ao meu ver: temos muito a avançar no sentido de 

ampliar e consolidar os mecanismos de inclusão.  

A política de cotas na USP, embora tardia, deu muito certo. Tem sido um 

enorme sucesso.  

Políticas de inclusão não são filantropia. São instrumentos efetivos para retirar 

barreiras artificiais e permitir que jovens talentosos acessem, por seus méritos, 

as melhores universidades e, assim, desenvolvam todo seu potencial.  

A diversidade é o ambiente fértil para a produção do conhecimento. Talvez a 

sociedade não tenha percebido que estamos vivenciando uma verdadeira 

revolução silenciosa.  

Esses jovens cotistas vindos de famílias pobres, periféricas, pretos, pardos 

indígenas, serão, em breve, nossos doutores, pesquisadores, docentes, líderes 

de sua área de atuação. 

Não transformam apenas sua vida e a dos seus. Transformarão nossa 

sociedade. 

Essas políticas, porém, trazem desafios que já esperávamos e outros que 

sequer imaginávamos.  

Temos que seguir nos adaptando, viabilizando a permanência estudantil, 

bolsas de pesquisa.  

Cito um exemplo: jovens cotistas, com desempenho destacado em seus 

cursos, têm sido aprovados em programas de intercâmbio com universidades 

estrangeiras. E precisam de apoio para completar suas bolsas, insuficientes 
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para manter um jovem por um ou dois semestres em países de moeda 

valorizada. 

A diversidade deve passar também pelo reforço às políticas de gênero. Não 

parece razoável formarmos um número significativo de doutoras e seguirmos 

com um número insuficiente de docentes mulheres. 

Em suma, professor Carlotti, professora Maria Arminda, a comunidade uspiana 

espera, da sua gestão, que sigam construindo uma USP forte, de ponta, plural, 

não sectária, diversa e autônoma, porquanto responsável.   

Não é pequena a missão. Estamos certos que os agora magníficos estão 

totalmente à altura da tarefa. 

Vencer pela ciência. A ciência sempre vence. Venceremos. 

Sucesso, Carlotti e Maria Arminda,  

Façam honrar nosso lema. 


