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Estudantes da Unir 
derrubaram seu 
reitor; Precisamos 
derrubar o nosso!

No dia 23 completaram-se 
50 dias da ocupação da reito-
ria da Universidade Federal de 
Rondônia (Unir), cuja princi-
pal reivindicação era a saída do 
reitor José Januário de Oliveira 
Amaral, envolvido em graves 
denúncias de corrupção. Este 
encaminhou ao ministro da Edu-
cação seu pedido de renúncia ao 
cargo na última semana.

A violenta desocupação da 
reitoria da USP por mais de 400 
policiais de diversos batalhões e 
a prisão de 73 estudantes expôs 
a função da PM na Cidade Uni-
versitária e o generalizado repú-
dio à política do reitor indicado 
pelo PSDB que reprime o movi-
mento político na universidade.

É preciso ampliar e forta-
lecer o movimento contra Ro-
das, pois este é o único cami-
nho para colocar em discussão 
quem realmente deve dirigir 
a USP: a própria comunidade 
universitária, representada de-
mocraticamente de acordo com 
seu número, sem a presença de 
um reitor indicado pelo Estado.

Um quilombo no sapato da USP 
O quilombo urbano, batiza-

do de Núcleo de Consciência 
Negra da USP (NCN-USP) está 
localizado dentro da Univer-
sidade de São Paulo, campus 
Butantã, mais precisamente 
numa região batizada carinho-
samente, ou melhor, pejorati-
vamente pela Reitoria da USP, 
de “barracolândia” e já foi inti-
mado a deixar o local diversas 
vezes nos últimos anos. Um 
contra-senso, pois trata-se de 
uma entidade com 23 anos de 
existência, que é reconhecida 
pela USP e pela sociedade por 
sua atuação histórica pelo bem 
do povo negro e que atua nas 
3 bases do tripé universitário 
(ensino, pesquisa e extensão), 
mas que hoje é vista como uma 
ameaça ou como um corpo es-
tranho e inconveniente a ser ex-
pelido de dentro dos muros da 
universidade.

No espaço chamado pela 
Reitoria da USP de “barracolân-
dia”, mas que insistimos em 
chamar de espaço de luta pela 
democracia, nosso “Quilombo” 
desenvolve projetos de ensino e 
extensão universitária, incluin-
do Cursinho Pré-Universitário, 
Cursos de Idiomas voltados à 
comunidade de baixa-renda, 
assim como pesquisas étnico-
-raciais muitas vezes ignoradas 
ou “maqueadas” pela acade-
mia, como estudos de Acesso e 
Permanência. 

Fazemos alusão à nossa raiz 
quilombola, pois resistimos à 
manutenção do status quo exis-
tente na USP e lutamos para 
mudar a sociedade na qual es-

tamos inseridos, assim como 
nossos irmãos o faziam no Bra-
sil pré-abolição. Hoje na USP, 
por exemplo, o número de in-
gressantes negros (que se alto 
declaram pretos ou pardos) no 
Vestibular da USP gira em tor-
no de 12% do total anual (en-
quanto na sociedade essa raça 
representa mais da metade da 
população) e não se sabe o nú-
mero de estudantes negros nos 
cursos de pós-graduação da ins-
tituição e nem tampouco a clas-
se social destes alunos. E lhes 
perguntamos:

1. Por que estes dados 
não existem? 

2. Eles não deveriam ser 
gerados e utilizados para emba-
sar políticas públicas de acesso 
à universidade?

3. É do interesse da USP 
conhecê-los, divulgá-los e utili-
zá-los para o bem comum? 

O “Senhor de Engenho” no 
comando ‘daquela área’ (por 
indicação do ex-Governador 
José Serra) é um velho conhe-
cido dos movimentos sociais, 
ganhou projeção no episódio 
em que chamou a polícia para 
invadir a Faculdade de Direito 
da USP, no Largo de São Fran-
cisco, para prender os mani-
festantes que estavam ocupan-
do, simbolicamente, o espaço 
durante a Jornada Nacional de 
Lutas pela Educação, em Agos-
to de 2007. Vale ressaltar que 
reunião prévia, havia sido acor-
dada a desocupação do prédio 
às 17:00 horas do dia seguinte, 
mas por volta das 2:00 horas da 
madrugada, a Tropa de Choque 

da PM adentrou calorosamente 
o local para prender os manifes-
tantes. Estas cenas de violência 
voltaram a se repetir em Junho 
de 2009 e agora em Novembro 
de 2011, desta vez no campus 
do Butantã, e nestas últimas, a 
PM ainda trouxe consigo cava-
laria, helicópteros, tiros de bor-
racha, bombas de gás, coação, 
ameaças, repressão à liberdade 
de manifestação e muita vergo-
nha para distribuição gratuita a 
toda comunidade.

Na época, o tal “Senhor” era 
Diretor da Faculdade de Direito 
e ensaiava sua campanha para 
Reitor, agora, Reitor eleito, ou 
melhor, INDICADO, para 4 
anos de mandato, tem poderes 
(quase) absolutos, conferidos 
pelo regimento (quase) ditato-
rial da USP e tem feito muito 
(mal) uso deles, vejamos alguns 
exemplos:

1º- Pôs fim, sem dialogar, à 
isonomia salarial entre funcio-
nários e professores e cortou o 
salário de quem se opôs ao fato, 
construindo com o SINTUSP 
em 2010, uma greve ampla e 
legítima;

2º- Está processando 24 es-
tudantes da USP com base no 
Decreto 52.906/72, instituído 
sob a égide do AI-5 (redigido 
pelo ex-Reitor da USP Gama 
e Silva), que prevê a pena de 
ELIMINAÇÃO a quem “pra-
ticar ato atentatório à moral 
e aos bons costumes”; “afixar 
cartazes fora dos locais a eles 
destinados”; “promover mani-
festação ou propaganda de ca-
ráter político-partidário, racial 

ou religioso”; além de outras 
razões tão pífias e lamentáveis 
quanto as citadas acima;

3º- Demitiu 270 funcioná-
rios na virada do ano de 2001 
sem comunicar nem mesmo os 
diretores das unidades de en-
sino, debilitando a capacidade 
operacional da universidade, 
sobrecarregando os que não 
foram demitidos e deixando a 
todos indignados e perplexos;

4º- Utilizou-se da fatalida-
de da morte de um estudante 
da USP, como argumento para 
assinar, sem avaliar as causas 
reais da falta de segurança nos 
campi, um convênio autorizan-
do a PM a entrar na USP, com 
a clara intenção de reprimir 
manifestações de pensamento 
contrário ao projeto atual de 
universidade;

5º- Fez uso da PM para 
“reintegrar a posse” da Reitoria 
da USP, que havia sido ocupa-
da por estudantes que busca-
vam abrir um canal de diálogo 
para negociar a saída da PM do 
campus e prendeu 73 pessoas, 
sendo que algumas delas nem 
estavam dentro da Reitoria, fo-
ram “pegas” pela PM do meio 
da multidão porque estavam 
registrando a truculência destes 
(com câmeras fotográficas e ce-
lulares);

6º- Anunciou a construção 
de uma tal Nova ECA (Escola 
de Comunicação e Artes) no lo-
cal onde se situam barracões de 
entidades que desenvolvem ati-
vidades políticas, culturais e de 
extensão e a partir disso come-
çou a, deliberadamente, asse-
diar os barracões para que estes 
fossem desocupados, pensando 
que desta forma acabaria com 

a resistência e oposição des-
tas, incluindo o Sindicato dos 
Trabalhadores da USP, Centros 
Acadêmicos e diversas entida-
des, como o Núcleo de Consci-
ência Negra na USP.

O fato é que a demolição 
dos barracões já começou e 
o projeto da tal “Nova ECA” 
não existe, ninguém nunca viu 
este projeto e tampouco sabe 
para onde vão as entidades lo-
calizadas nos barracões. O que 
sabemos desde longa data, é 
que os “Senhores” pensam que 
podem tudo e que os “Quilom-
bos” sempre resistem, avançan-
do rumo à conquista plena de 
seus direitos abnegados e que 
os “Senhores” lhes negam! 

Mas o mais interessante de 
toda essa história é que com a 
evolução da sociedade mundial 
e com o avanço do capitalis-
mo sobre as massas, no nosso 
“Quilombo” não tem só negros, 
tem descendentes de negros, 
brancos, ameríndios e orientais, 
todos conscientes do seu papel 
de cidadãos em uma sociedade 
e cientes de que são sujeitos e 
não objetos da história, e digo 
mais, estamos convictos de que 
nenhum “Senhor” tem o direito 
de ditar as regras do jogo, seja 
pela lei ou pela força, pois co-
nhecemos essas ‘jogadas’. Por 
isso, ‘jogamos’ em conjunto 
com outros “Quilombos”, te-
mos diversas cartas na mão e 
quiçá, na manga. 

Leandro Salvático
Mestrando em Engenharia 

Química pela Escola Politécnica 
da USP  e Coordenador do Núcleo 

de Consciência Negra

O “diálogo” de Rodas são 
as botas da Polícia Militar

A Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo con-
vocou uma audiência pública a 
ser realizada hoje com o reitor 
João Grandino Rodas para que 
o reitor-interventor se “expli-
que” sobre as medidas que vem 
tomando, desde os processos 
contra estudantes e funcionários, 
a militarização do campus, até a 
privatização que está promoven-
do por meio das fundações etc.

A convocação da audiência 
se deu claramente por pressão do 
movimento dos estudantes, que 
vêm combatendo a presença da 
polícia no campus e pedindo a 
saída do reitor. Mas ela não tem 
em si grande efeito prático. É 
preciso compreender que qual-
quer medida parlamentar contra 
Rodas e em favor das demandas 
estudantis só terá efeito como re-
sultado de uma luta muita séria 
da comunidade universitária.

A audiência não passa de um 
pedido de explicações e as ações 

de Rodas nesses dois anos de 
gestão não devem ser explica-
das, mas combatidas. A privati-
zação, a terceirização em larga 
escala do quadro de funcionários 
com base no PROADE, o fecha-
mento de cursos, a mudança da 
grade curricular, o aumento da 
presença do capital privado na 
USP, a presença da Polícia Mi-
litar no campus e a perseguição 
política contra estudantes e fun-
cionários devem ser combatidas 
e derrubadas pela luta estudantil. 

A resposta de Rodas a mo-
bilização foi dada com a entra-
da de 400 policiais da Tropa de 
Choque na Cidade Universitária 
na desocupação da Reitoria no 
dia 8 de novembro. Rodas, que 
se apresentava como o “reitor 
do diálogo” se revelou como 
verdadeiramente é: um preposto 
do governo do PSDB para ata-
car a universidade pública e os 
movimentos que a defendem. O 
diálogo de Rodas são as botas da 

Polícia Militar.
Os estudantes devem utilizar 

a audiência como mais uma fer-
ramenta de denúncia do reitor e 
de sua política para a universi-

dade e não como um espaço de 
“discussão”. Os estudantes não 
querem explicações, mas o fim 
dessa política repressiva, a saída 
da PM e do próprio Rodas.

Na desocupação da reitoria pela PM, ficou evidente que a polícia não 
está na universidade para garantir a segurança de ninguém.
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Três mil pessoas 
já aderiram ao 
abaixo-assinado 
pelo fim dos 
inquéritos contra 
os 73 presos 
políticos da USP

O Comitê de Defesa dos 
Estudantes e Funcionários 
Presos na Desocupação da 
Reitoria mantém a campa-
nha com um abaixo-assinado 
contra os inquéritos movidos 
contra os 73 presos políticos 
na desocupação da reitoria no 
último dia 8.

Professores, estudantes, 
entidades sindicais, organi-
zações da defesa dos direi-
tos humanos e estudantis e a 
população em geral estão se 
manifestando contra a perse-
guição contra o movimento 
estudantil da USP. Até o mo-
mento três mil assinaturas já 
foram recolhidas.

O objetivo imediato do co-
mitê é recolher pelo menos 10 
mil assinaturas.

Assine e divulgue o abai-
xo assinado pela retirada dos 
inquéritos contra os 73 presos 
políticos da USP! 

Entre no site e participe da 
campanha:

http://emdefesados73dausp.
blogspot.com

Renato, o apostador
Renato de Azevedo comete 

um “blogue” no site da revis-
ta Veja. A Veja... Renato é um 
apostador compulsivo. Todos 
os dias Renato aposta na idio-
tice dos leitores. Há um texto 
em que ele chama fascistas de 
“aliados objetivos” da esquer-
da. Papel (ou monitor de com-
putador) é que nem idiota: acei-
ta tudo. Renato assume riscos. 
Diz que “quem estuda história 
sabe”. Corre o risco de que al-
gum leitor seu acabe mesmo 
indo estudar. Mas ele deve saber 
os leitores que tem. Sabe que 
seus leitores não estudam his-
tória. Se estudassem saberiam 
que os grandes capitalistas ale-
mães financiaram Hitler. Fritz 
Thyssen (você provavelmente 
pega um elevador com o nome 
dele escrito) deu um depoimen-
to sobre isso que virou livro, 
chamado “Eu paguei Hitler”. O 
outro nome que vem escrito nos 
elevadores, junto ao Thyssen, 
é o Krupp, que também apoiou 
o nazismo. Há outros, Kirdorf, 
Börsig, a lista é grande. Na Itá-
lia não foi diferente. O fascismo 
tem uma função para o capita-
lismo nos momentos de crise 
aguda. Quem estuda história 
sabe: Renato está falando abo-
brinha.

Em outra oportunidade, Re-
nato fez uma aposta mais certa. 
Arriscou-se a dar palpites sobre 
linguística. É provável que um 
leitor de Renato não saiba nada 
de linguística. Renato se apro-
veita disso. É desonesto. Na fa-
mosa polêmica contra um livro 
didático que usava o conceito de 
preconceito linguístico, Renato 

disparou: “Só se esqueceram de 
considerar que, afinal de contas, 
cada usuário da língua pode er-
rar à sua maneira”. Ora, Renato 
finge que toda variação linguís-
tica é uma variação individual. 
Não é. Há variações regionais, 
de classe, de idade, nível de 
instrução. A linguística também 
prevê o erro, estruturas que não 
existem em nenhuma variação e 
não são eficientes para a comu-
nicação. Exemplo: “idiota Re-
nato um é imbecil e”. Não existe 
essa ordem em português. Isso 
sim é um erro genuíno, a comu-
nicação falha. Se a proposição 
de Renato fizesse sentido, não 
se poderia definir regras para as 
diversas variações linguísticas. 
O único modo de conhecê-las 
seria por meio de uma descri-
ção infinita enumerando todas 
as frases possíveis. Não é o que 
acontece. Língua é sistema, e as 
outras variações linguísticas são 
tão língua quanto a língua ofi-
cial das gramáticas. Além dis-
so, Renato diz que ao “ensinar 
o erro” os professores estariam 
tirando a oportunidade dos alu-
nos da rede pública de concor-
rer a determinados empregos. 
É uma distorção safada. O que 
se combate é um preconceito. 
Ninguém propõe que se ensi-
ne outras variações linguísticas 
além da gramática normativa. É 
gramática normativa que preci-
sa ser ensinada, ninguém diz o 
contrário. E não só por razões 
utilitaristas. O conhecimento 
da gramática dá acesso à cul-
tura, Camões, Eça, Clarice, li-
vros de história etc. A objeção 
de Renato revela uma visão de 

mundo. O conhecimento é um 
mero instrumento em função 
de lucros futuros. É de acordo 
com isso que um arrivista pode 
computar os estudos na lista de 
sacrifícios que fez para “chegar 
onde chegou”. O conhecimento 
é um sacrifício. É dessa visão de 
mundo que aqueles que querem 
privatizar a USP compartilham.

Abaixo do texto há as opini-
ões dos leitores. Nesse texto so-
bre preconceito linguístico, um 
leitor vomita:

Oçeis inzagera dimais!!
Cum os PT nesti guvernu, as 

coisa vai piorá.
O Lulão já tá pondu a cartia 

deli pra rodá.
Deve tá preparanu pra vortá 

em 2014.
Todu mundu votanu nele jen-

ti inguelorantis borçista.
É justamente esse tipo de 

julgamento que o combate ao 
preconceito linguístico tenta 
evitar. Para esse leitor, o povo 
vota no PT por ser ignoran-
te. Não falar de acordo com a 
norma culta implicaria uma ab-
soluta incompetência política. 
O voto dele, por outro lado, é 
claro que é melhor, muito mais 
qualificado. Resta saber se esse 
leitor era tão severo assim com 
o Bush filho. Mas Renato é um 
apostador compulsivo. Todos os 
dias aposta na idiotice dos leito-
res. Vejam outro leitor:

Este curto texto é oferecido a 
‘ELES”. Esses cretino deverias 
eras terem uns pouco de pejo e 
não partirem para a desfigura-
ção linguais alegando precon-
ceitos linguístico. Nem Stalin, 
Hittler ou fidel pensaram nisso.

Renato ganha, de novo, a 
aposta. 

Grubi
Estudante de Letras

DCE e Centros Acadêmicos querem 
reverter decisão da última assembleia 
geral sobre Calourada 2012

No último sábado, 26 de no-
vembro, foi realizada uma reu-
nião do Conselho de Centros 
Acadêmicos (CCA) na Faculda-
de de Saúde Pública. 

Um membro do PSTU pro-
pôs que o Conselho de Centros 
Acadêmicos aprovasse uma 
carta reivindicando a participa-
ção dos centros acadêmicos na 
organização da calourada unifi-
cada. Na verdade, a carta aponta 
a revogação da decisão da últi-
ma assembleia sobre a recepção 
dos calouros, que será organiza-
da pelo comando de greve.

Na última assembleia geral, 
a votação sobre este tema teve 
que ser repetida cinco vezes 
porque o bloco Psol-PSTU não 
aceitou a derrota imposta pelos 
estudantes. Depois de terem 
esperneado na última assem-
bleia, e como não conseguiram 
enganar ninguém nem reverter 
o resultado da votação, agora 
tentam dar o golpe da “legitimi-
dade” do CCA contra a decisão 
da assembleia geral.

Foi aprovada uma carta para 
ser levada para a assembleia ge-
ral com a incorporação dos cen-
tros acadêmicos na comissão de 
organização da calourada. Além 
disso, aprovaram a formação de 
um comando de mobilização 
com entidades no caso do fim 
da greve. Esse é outro golpe 
contra a mobilização, pois já foi 
decidido que caso haja o fim da 
greve, o atual comando de greve 
se transformará em comando de 
mobilização para poder orga-
nizar as atividades e manter a 
luta pelas reivindicações atuais: 
o fim dos processos contra es-
tudantes e funcionários, o “fora 
PM” e o “fora Rodas”.

O conjunto do movimento 
estudantil deve estar atento a es-
tas manobras que visam contro-
lar e impedir a luta contra a po-
lítica da reitoria e do governo.

João André Dorta
Estudante de Letras.

Delegado eleito para o 
Comando de Greve
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fora 
rodas!
Adquira os adesivos da 
campanha e ajude a sustentar 
este jornal. Peça o seu!

Estudantes, funcionários e professores em defesa da 
universidade pública e das liberdades democráticas,
Este é o seu jornal. Contribuam! 
Promovam-no! Defendam-no!

O Jornal da USP Livre! é 
uma iniciativa dos estudantes da 
USP que participaram da ocupa-
ção da Reitoria contra a PM, os 
processos e a ditadura do reitor-in-
terventor João Grandino Rodas. 

Chamamos a todos que 
apoiam esta luta a contribuir 
com seus textos, idéias e apoio 
material e a ajudar a sustentá-
-lo como um organizador coleti-
vo da luta contra a privatização 
da USP.
Escreva para:  
usplivre@hotmail.com 
www.usplivre.org.br

Participe da reunião aberta da 
redação do Jornal da USP Livre!
HOJE, às 19h*, no Espaço dos 
Estudantes, prédio do meio (Filosofia/
Ciências Sociais) da FFLCH
* a reunião estava marcada para as 18h, mas foi adiada para 
as 19h em função da Audiencia Pública na ALESP.

Jornal da USP
www.usplivre.org.br
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A luta dos estudantes colocou em debate:a questão do poder na USP

ASSEMBLEIA GERAL DOS ESTUDANTES, QUARTA-FEIRA, ÀS 18H, NA POLI • FORA RODAS! FORA PM! 

Desde a prisão de três estu-dantes pela Polícia Militar na FFLCH, em 27 de outubro, o movimento estudantil da USP se unificou em torno a três reivin-dicações principais: “Fora PM”; “Fim dos processos contra estu-dantes e funcionários” e “Fora Rodas”.
É esta última, no entanto, que leva a um desdobramento fundamental, colocando nova-mente em perspectiva a luta dos estudantes para controlar a uni-versidade.

A USP ainda é regida pelo es-tatuto criado durante a ditadura militar. O poder está concentrado nas mãos de um punhado de pro-fessores titulares. Para mantê-lo, diversos dispositivos criados du-rante o regime militar ainda vi-goram: 1) penas disciplinares e administrativas são impostas a estudantes e funcionários que participam de manifestações po-líticas; 2) a composição antide-mocrática do Conselho Univer-sitário e 3) a própria figura do reitor, uma entidade com pode-res quase absolutos sobre a uni-versidade, indicada diretamente pelo governo do Estado, em um esquema de perpetuação no co-mando da universidade daqueles que são a verdadeira minoria na comunidade acadêmica.

A “estatuinte paritária” não é estatuinte e não é uma alternativa ao poder da burocracia na universidade

A forma como a estatuin-te é convocada define quem vai mandar na universidade. Se ela for chamada com base no Con-selho Universitário que aí está, 

nada vai mudar na universidade ou, em última instância, vai mu-dar apenas aquilo que Rodas e a burocracia universitária acha-rem conveniente. Entre a esquer-da, duas outras propostas de es-tatuinte e, portanto, de poder na universidade, estão colocadas: a paritária e a proporcional.Parte da esquerda reivindi-ca que, caso haja uma estatuinte, esta seja organizada de acordo com o princípio de “paridade” entre os três setores que com-põem a universidade.
Embora seus defensores ale-guem que esta é a proposta mais democrática, pois todos os seto-res estariam em pé de igualdade, isto representaria, na realidade, a submissão da vontade da maio-ria da universidade (os estudan-tes e funcionários) à vontade da minoria (os professores), já que esse setor minoritário continua-ria ganhando enorme vantagem sobre os demais.

Em uma situação de parida-de, isto é, em que os diferentes setores teriam o mesmo número de votos em uma assembleia es-tatuinte, o voto de um professor valeria 16 vezes mais do que o dos estudantes e três vezes mais do que os funcionários.
Isto significa que enquan-to um delegado dos professores a uma eventual assembleia esta-tuinte estaria representando, por exemplo, 50 professores, o de-legado dos estudantes represen-taria 800 estudantes e ambos te-riam o mesmo poder de decisão.Esta proposta não eliminaria a contradição fundamental exis-tente na administração da USP tal como ela é hoje. Apenas ate-nuaria os efeitos da desigual-

dade na representação dos di-ferentes setores no comando da universidade (hoje sua composi-ção é de cerca de 90% de profes-sores, 6% de estudantes e 3% de funcionários).
Por isso, a proposta mais pro-gressista e a única capaz de mu-dar de fato a situação dentro da universidade, transformando--a em um centro de produção de conhecimento voltado para a população é a reivindicação de que a assembleia estatuinte seja formada de maneira proporcio-nal, ou seja, com uma maioria de estudantes e que a universi-dade seja governada da mesma maneira: por uma representação proporcional entre os três seto-res que a compõem, isto é, pela maioria estudantil.

Os conservadores argumen-tam que essa proposta é absur-da, pois acreditam que os profes-sores, que atualmente dirigem a universidade, devem ter um pa-pel fundamental no governo da universidade.
No entanto, que papel eles ti-veram quando a polícia foi co-

locada na USP e quando Rodas anunciou seu plano de privati-zação? Nenhum. Assim como nas mobilizações dos últimos dez anos foram também princi-palmente os estudantes, que as-sumiram a liderança da defesa da universidade pública contra os ataques do governo do Esta-do (corte de professores, tentati-va de retirar a autonomia da uni-versidade, repressão etc.). Os estudantes são a parce-la não apenas desinteressada das negociações que ocorrem com as verbas públicas no interior da burocracia universitária, que não usufruem de nenhum privilégio (exceto uma ínfima minoria de pelegos cooptados pela engrena-gem), mas são também a maio-ria oprimida pela ditadura da bu-rocracia universitária.
Nas próximas edições discu-tiremos as manobras e acordos que se escondem detrás dessa proposta, como Rodas pretende usar a proposta de “estatuinte” e os erros cometidos nas mobiliza-ções anteriores em relação a essa proposta.O imbecil da revista VEJA

Vocês conhecem o IMBECIL da revista Veja? O nome dele é Reinaldo Azevedo. Chamá-lo de fascista seria correto. Mas não é um fascista assumido. Aliás, ele não assume nada do que diz. Por dois motivos: primeiro, porque não tem ideias próprias; segun-do, porque a ignorância dele é assombrosa.
Mas é fascista sim e isso ele não pode esconder. E aqui ficará provado o que digo.
Entretanto, provemos a boça-lidade e a venalidade desse plu-mitivo.
Ele tenta demonstrar que os movimentos fascistas da déca-da de 1930 eram movimentos de esquerda. Esse imbecil é o úni-co “historiador” no mundo intei-ro que acredita nessa bobagem. A extrema-direita é o recurso extre-

mo do capitalismo para impedir o ascenso das massas. Quando os movimentos sociais acenam com a bandeira vermelha, a classe do-minante faz acordo com a extre-ma-direita. A social-democracia alemã apelou para o partido na-zista para impedir que os comu-nistas chegassem ao poder. Ge-túlio Vargas, no Brasil, recorreu aos integralistas para colocar o PCB na ilegalidade e dar o golpe do Estado-Novo (golpe esse des-caradamente apoiado pelo jornal O Globo).
Mas será que esse fascistazi-nho acredita mesmo nisso? É cla-ro que não! Ele sabe dos fatos. A ignorância dele não chega a tan-to. O que se passa com ele é que ele é venal. A revista Veja man-da que ele escreva, e ele escreve. O PSDB, patrocinador dessa re-

vista, pede que ele investigue, e ele investiga. Ele escreve o que o mandam escrever. Não tem ideo-logia, não tem ideias. Sua ideolo-gia é de terceiros, suas ideias são notas de reais.
Agora, ele procura distorcer a realidade com a própria realida-de distorcida em que vive. Acu-sa a esquerda de ser fascista, sendo que o fascista é ele e a em-presa para a qual trabalha. Acu-sa os estudantes de serem da ex-trema-esquerda, sendo que não existe extrema-esquerda no país. Os movimentos de massa sem-pre foram acusados de extremis-mo. Até mesmo o PCB! Os PCs (filiados à URSS) nunca foram extremistas, mas moderadores. Buscaram sempre conter os mo-vimentos revolucionários, pois o próprio Stálin era contra-revolu-cionário.

A extrema-esquerda é repre-sentada por grupos sectários que 

recorrem a atos terroristas ou à luta armada, como ocorreu du-rante a ditadura militar -- que surgiu no país em 1964 e que, de certa forma, ainda não desapare-ceu por completo.
Parece, no entanto, que a di-reita neoliberal anda assustada com a ascensão do movimento de massa. Em verdade, anda as-sustada com a própria sombra. Pois os movimentos de massa es-tavam calmos, embora latentes. A direita se assustou e despertou os que dormiam. Ateou fogo em mato seco imaginando que não haveria incêndio.

Agora, a esquerda se rearticu-la (liberta-se das garras do pele-guismo petista) e os estudantes se mobilizam. E, contra essa mo-biização, a direita recorre à extre-ma-direita. Isso mostra o quando a direita está assustada. Não ha-via necessidade disso e a atitude de desespero é demasiadamente 

precipitada.
Então, com a ajuda dos canais de comunicação da revista para quem trabalha e cumpre também o papel de capacho, Reinaldo Azevedo lança a campanha pela chapa Reação (veja o nome). A chapa conta com o apoio de ou-tros ressuscitados, como o CCC e o integralismo, além de gru-pos como os neonazistas, que já adentram a Universidade graças ao passaporte emitido pela Veja.A extrema-direita se rearticu-la. Cuidado, seu Reinaldo. De-pois, será difícil contê-la.Mas eu não sei por que lhe faço essa advertência, pois a úni-ca outra coisa extrema que há por aqui, além da extrema-direita, é a extrema boçalidade desse senhor.Um grande abraço a todos.

Afonso Teixeira FilhoDoutor em Letras e estudante de 
Filosofia na USP

Abaixo-assinado pelo fim dos processos contra os 73 presos políticos da USP
No último sábado (19/11) uma reunião dos 73 presos políticos da USP aprovou o seguinte texto para um abaixo-assinado contra a punição administrativa e judicial dos estudan-tes e funcionários presos pela Tropa de Choque na desocupação da Reito-ria. Leia e divulgue! Pegue uma cópia com a pessoa que estiver distribuindo este jornal e participe da campanha!

Contra a criminalização dos 73 presos políticos da USP e os processos contra estudantes e trabalhadores
“No dia 8/11, o governo do Esta-do de São Paulo e a Reitoria da USP foram responsáveis pela prisão de 73 ativistas do movimento estudantil e sindical que protestavam pela retira-da da Polícia Militar da USP, a anu-lação do convênio entre a USP e a Polícia Militar assinado em setembro de 2011 e o fim dos processos admi-nistrativos e judiciais contra ativistas do movimento estudantil e sindical da universidade. Concordando-se, ou não, com o método de luta utilizado ou com o mérito da causa defendida, o fato é que o indiciamento dos ma-nifestantes, ainda mais considerando a força policial totalmente despro-porcional que foi utilizada, representa uma forma de criminalização da po-lítica, uma repressão aos movimentos sociais, um atentado à  democracia e uma agressão aos Direitos Humanos, visto que a Declaração Universal, de 1948, garante a liberdade de opinião e de expressão (art. 19), preconizan-do que cumpre ao Estado de Direito respeitar o exercício da ação política de natureza reivindicatória, ‘para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a ti-rania e a opressão’.

“Nós, abaixo-assinados, nos de-claramos contrários à criminalização dos 73 presos políticos da USP, que se insere no contexto do imoral e despro-porcional processo persecutório, total-mente contrário ao interesse público, que se instaurou no seio da maior uni-versidade pública da América Latina por obra do atual Reitor. Solicitamos a anulação destes inquéritos, bem como a retirada dos processos anteriores a estudantes e funcionários da USP”.

É preciso tirar as consequencias da palavra-de-ordem de “Fora Rodas”. Só vamos conseguir acabar com a ditadura na universidade colocando abaixo o poder da reitoria e do antidemocrático Conselho Universitário.
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SobrE A “AcuSAção” fEitA contrA 
o comPAnhEiro rAfAEL ALvES

Não se trata de machismo, 
mas de um ataque contra 
o movimento estudantil

Na última reunião do co-
mando de greve, realizada na 
sexta-feira, dia 25, quando já 
se encaminhavam as votações, 
um grupo de mulheres fez uma 
questão de ordem na qual exi-
giam que o companheiro Ra-
fael Alves, estudante de Letras 
e morador do CRUSP, não fa-
lasse em nome do movimento, 
particularmente na audiência 
pública que será realizada nes-
ta segunda-feira, dia 28, na 
Assembleia Legislativa. A acu-
sação feita contra Rafael foi a 
de que ele teria sido “machis-
ta” com algumas estudantes 
em um ônibus na volta do ato 
realizado no Largo São Fran-
cisco no último dia 10. Rafael 
teria, supostamente, chamado 
as estudantes de “pelegas e va-
gabundas”.

O suposto ato de machismo 
teria ocorrido há mais de três 
semanas, mas somente agora 
veio “oportunamente” à tona. 
A proposta absurda, felizmen-
te, foi rejeitada pelos dele-
gados do comando de greve. 
A defesa do companheiro foi 
feita por mulheres ativistas do 
movimento que disseram que 
a acusação era indevida e uma 
calúnia contra o companheiro 
já que algumas delas estavam 
presentes no dia do acontecido.

Sobre este fato é importante 
destacar algumas questões. 

Não é a primeira vez que 
essa acusação é levantada con-
tra alguém que está se opondo 
à política das direções tradicio-
nais do movimento estudantil 
(Psol e PSTU). Em 2007, uma 
acusação falsa contra um parti-
cipante da ocupação da reitoria 
foi motivo para o PSTU se re-

tirar da ocupação, que “não era 
segura”. Em 2009, a acusação 
novamente se repetiu em di-
versas assembleias. Não se tra-
ta de machismo, mas de oposi-
ção aos pelegos do movimento 
estudantil.

Nesse caso, a acusação é 
particularmente grave, pois se 
dá contra uma pessoa, o com-
panheiro Rafael Alves, que já 
está sendo duramente atacado 
pela reitoria, com vários pro-
cessos administrativos e crimi-
nais, tendo sido ainda jubilado 
e despejado do seu apartamen-
to no CRUSP, e pela imprensa 
burguesa, que publicou diver-
sas matérias caluniosas espe-
cificamente contra ele. Fazem 
coro com a direita que quer 
liquidar o movimento estudan-
til da USP. O ataque contra o 
companheiro Rafael Alves é 
um ataque contra todo o movi-
mento de luta que está se de-
senvolvendo na USP. 

Não pode ser admitido que 
tentem calar os opositores po-
líticos por meio da intimidação 
e da chantagem.

As mulheres, em especial, 
não devem admitir que sua luta 
seja usada de maneira leviana 
como arma na luta entre polí-
ticas divergentes. Que o Psol e 
o PSTU levantem claramente 
suas divergências com a políti-
ca levada adiante pelo compa-
nheiro Rafael Alves e por todo 
um setor do movimento e que 
não inventem acusações para 
tentar banir do movimento es-
tudantil aqueles com quem eles 
não concordam.

Natália Pimenta
Estudante de Letras.

militante do PCO


