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No boletim USP Destaques 
de número 56, de 9 de março de 
2012, o reitor-interventor João 
Grandino Rodas tenta justificar 
a perseguição a estudantes e fun-
cionários, a presença da polícia 
no campus e a expulsão de oito 
estudantes nas férias como sen-
do exemplos da “democracia na 
USP”.

O comunicado da reitoria 
ataca o manifesto lançado pelos 
professores contra o monumento 
construído pela reitoria que se re-
fere à ditadura militar como “re-
volução de 1964”, uma afronta 
aos desaparecidos e presos polí-
ticos do período.

O reitor tenta desqualificar o 
manifesto com acusações infan-
tis como, por exemplo, a acusa-
ção de que os professores relan-
çaram o manifesto pela segunda 
vez com o mesmo número de 
assinaturas que teria tido o pri-
meiro manifesto... um ótimo ar-
gumento! A justificativa do rei-
tor aparece timidamente: chamar 
o golpe militar de “revolução de 
1964” não seria expressão de um 
reitor saudoso da ditadura mili-
tar, mas da pessoa que suposta-
mente redigiu a placa afixada na 
obra. 

Como em um passe de 
mágica, a perseguição 
política na USP deixa de 
existir

Em seguida, Rodas tenta 
convencer os incautos leito-
res do boletim de que, apesar 
da existência de mais de uma 
centena de processos criminais 
contra estudantes e funcioná-
rios, não existe perseguição po-
lítica na USP.

O boletim tenta justificar a 
utilização de uma regra do regi-
mento da USP de 1972, portanto 
da ditadura militar, para expulsar 
oito estudantes. “Muito embora 
sendo parte integrante da legis-
lação interna atual na USP, é evi-
dente que sua letra deve ser in-
terpretada em consonância com 
os tempos atuais”. Uma péssima 
justificativa para quem a utilizou 
para eliminar estudantes da uni-
versidade, medida que nunca foi 
tomada por nenhum reitor desde 
a ditadura militar.

O reitor então argumenta 
que os supostos atos cometidos 
pelos estudantes teriam sido de 
“violência física contra pessoas 

e bens públicos” e por isso se 
justificaria a utilização de cláu-
sula de disciplina do regimento 
da época da ditadura militar para 
expulsar estudantes.

O fato é que estudantes que 
sequer estavam presentes na ocu-
pação do prédio G da moradia da 
USP, que é a “ação violenta” que 
motivou a ação da reitoria, foram 
incluídos no processo.

Rodas no mundo da 
fantasia: a polícia não é 
mais um instrumento de 
repressão...

Rodas também tenta justificar 
nesse boletim todas as suas ações 
truculentas como reitor. Uma de-
las é a reintegração de posse da 
reitoria com 400 policiais da tro-
pa de choque contra 74 estudantes 
que ocupavam o prédio em pro-
testo contra a falta de professores, 
a presença da polícia no campus 
e pela saída do reitor-interventor.

O reitor-interventor afirma 
no USP Destaques que a reitoria 
“negociou exaustivamente” com 
três representantes do movimen-
to discente, mas mesmo assim 
mandou a tropa de choque para 
prender os estudantes. Excelente 
justificativa! Negociou; não che-
gou a um resultado satisfatório: 
prende e arrebenta.

Sobre a estrutura de poder 
na universidade, o boletim diz 
que são os estudantes que não 
querem as mudanças no esta-
tuto da USP. Esses mesmo que 
são completamente alijados das 
esferas de decisão da universida-
de e cujo voto vale como mera 
figuração no Conselho Univer-
sitário, além de estarem sendo 
expulsos por conta de cláusulas 
desse mesmo documento...

Em seu penúltimo tópico, o 

boletim tenta justificar a presen-
ça da Polícia Militar no campus. 
Seus argumentos são: “No que 
tange à competência da Polícia 
Militar no campus, é de se re-
cordar que a Constituição Fede-
ral concede à PM, e somente a 
ela, o poder de polícia em todo 
o território nacional. Para que tal 
seja mudado, há dois caminhos: 
1) emendar a referida Constitui-
ção; ou 2) parte do território na-
cional se proclamar novo Estado 
soberano e ser reconhecido pela 
comunidade internacional”.

O texto é uma tentativa des-
carada de enganar os estudantes 
novos, que chegam agora à uni-
versidade e que ainda não parti-
ciparam da mobilização e da luta 
pela expulsão do aparato repres-
sivo do Estado da universidade.

A PM não tem autorização 
para manter as universidades 
sob estado de sítio como vem 
ocorrendo na USP. Tanto é as-
sim que existem projetos de 
deputados de PSDB e do DEM 
no Congresso Nacional tentan-
do modificar a constituição para 
instituir uma polícia própria nas 
universidades.

A Constituição Federal con-
cede poder de polícia à PM, mas 
não em autarquias públicas. Es-
tas devem ter seus próprios se-
guranças e sua autonomia deve 
ser respeitada. Só em caso de 
convocação das suas autoridades 
é que a PM pode atuar em seu 
território. A USP é uma institui-
ção de ensino e funciona como 
uma autarquia pública. O que o 
reitor-interventor está tentando 
impor é a “convocação perma-
nente” das forças policiais para 
vigiar a USP e, não é segredo 
para ninguém, reprimir o movi-
mento que luta em defesa do en-
sino público e gratuito.

PaRa RodaS, ColoCaR a PolíCia PaRa SitiaR o campus e ChamaR a ditadURa 
militaR de “RevolUção de 64”, São exemPloS da “demoCRaCia” exiStente na USP

A ditadura na USP

EDiTORiAl

Sobre a privatização da universidade
Fica cada dia mais claro que 

Rodas foi colocado na reitoria 
da universidade para privatizá-
-la. No entanto, é evidente que 
isso não se dará de uma vez, 
em um leilão da USP na bolsa 
de valores, como ocorreu com 
várias das estatais brasileiras.

O reitor-interventor está 
vendendo a universidade aos 
poucos, entregando-a às fatias 
para a exploração privada e 
terceirizando os serviços. É o 
que já aconteceu com a gráfi-
ca da USP, desmantelada para 
servir ao interesse de algum 
capitalista do ramo, e agora 
com o circular, que foi entre-
gue para a SPTrans, uma em-
presa privada.

O Proade também foi ela-
borado por Rodas para demitir 
em escala industrial e quando 
bem entender os funcionários 
da USP, o que abrirá as portas 
para a terceirização de todo 
esse setor.

Esse é o começo. Depois de 
entregar toda a estrutura básica 
da universidade para a iniciati-
va privada será a vez dos cur-
sos, um por um invadidos pelas 
fundações, cobrando taxas em 
cima de taxas. Ao reforçar a 
ideia de que a USP seria uma 
espécie de federação de unida-
des com interesses distintos, 
Rodas dá um indício do seu 
plano: deixar que cada unida-
de realize a privatização como 
bem entender, tirando das suas 
mãos a responsabilidade pelo 

feito e dificultando a luta dos 
estudantes e dos funcionários 
contra a medida.

A PM, fica cada vez mais 
evidente, está no campus para 
garantir esse confisco da popu-
lação, impedindo qualquer luta 
contra essas medidas.

É importante deixar claro 
que a privatização não é uma 
mudança superficial e suas 
consequências não são apenas 
quanto à qualidade do serviço 
e aumento das taxas, o que de 
fato ocorre.

A entrega de empresas 
como as de energia elétrica, de 
telefonia, a Vale do Rio Doce, 
a Companhia Siderúrgica Na-
cional para mãos privadas, e 
na maioria das vezes estran-
geiras, é a entrega de setores 
estratégicos da economia. O 
mesmo se dá com a USP, prin-
cipal universidade do País. Se 
a universidade não for pública, 
gratuita e totalmente indepen-
dente de interesses particulares 
ela se transformará, como já 
está acontecendo, de centro de 
produção de conhecimento em 
uma espécie de colégio técnico  
de luxo. Se o país não tem uni-
versidades capazes de produzir 
conhecimento e tecnologia está 
eliminada qualquer possibili-
dade de independência diante 
das grandes potências que atu-
almente dominam o país e da-
mos mais um passo no sentido 
de aprofundar nossa condição 
de país colonizado.

A PLACA: reitor afirma que não tem nenhuma responsabilidade sobre 
a placa instalada no campus. Estudantes, funcionários e professores 
protestaram contra a referência elogiosa feita ao golpe militar de 1964.

Revistas Estudantis em exposição no CPC
Está em exposição, pela primeira vez, as mais importantes revistas estudantis da Universidade de 

São Paulo publicadas desde 1860. Dentre as publicações, 88 títulos são provenientes das mais diver-
sas Unidades e cursos que compõem a história da Universidade. Ao longo da exposição serão reali-
zadas mesas de debate com antigos editores e colaboradores das publicações, além de pesquisadores 
e especialistas da área. Período: 07/03/2012 a 20/04/2012. Horário: 10h-16h na sede do CPC-USP. 

Fonte: divulgação CPC-USP
local: os eventos são realizados na sede do CPC-USP - Casa de dona Yayá - Rua major 

diogo, 353 - Bela vista, São Paulo, SP

C.O. deu aval à ditadura de Rodas
Na última reunião do Conselho 

Universitário, realizada no dia 23 
de fevereiro de 2012, decidiu-se por 
modificações significativas tanto no 
Estatuto quanto do Regimento Geral 
da USP. Alguns termos dos colegia-
dos foram substituídos:
Consultoria Jurídica → Procurado-
ria Geral
Coordenadorias e Assessoria Jurí-
dica do Reitor → Superintendências
Coordenadoria do Campus → Pre-
feitura
Comissão → Vice-reitoria Executiva

O que isso significa?
Significa que um novo perfil foi 

dado à instituição e aos órgão de de-
liberação e execução. Os termos an-
tigos simbolizavam ações e decisões 
tomadas conjuntamente. Os novos 
termos indicam maior ordem hierár-
quica de poder de voz e mando. As 
novas nomenclaturas indicam, dian-
te de todas as alterações, autoridade 
superior daquele que centraliza as 
atividades e decisões de cada órgão. 
No geral, são termos utilizados nas 
estruturas burocráticas policiais.

No estatuto, a Coordenadoria de 
Saúde e Assistência Social (Coseas) 
foi desmembrada em Superintendên-

cia de Saúde e outra de Assistência 
Social. A primeira, submete-se dire-
tamente à reitoria. Já a segunda, não. 
Outra mudança diz respeito à criação 
de cinco superintendências de Comu-
nicação social; Saúde; Gestão am-
biental e Relações institucionais e de 
segurança.

As superintendências passam, a 
partir de então, a se subordinar di-
retamente à reitoria. Rodas escolheu 
à dedo as repartições com as quais 
considera necessário estreitar laços, 
em outras palavras, centralizar. A 
Guarda Universitária, por exemplo, 
responderá à Superintendência de 
Segurança, diretamente submetida à 
reitoria, e não mais à Coordenadoria 
do Campus.

A reitoria passa, assim, a concen-
trar maior poder em suas mãos. Os 
colegiados compostos, despropor-
cionalmente, por representantes de 
cada categoria da universidade, tor-
nam-se mais limitados e menos in-
dependentes. O Conselho Universi-
tário, órgão máximo de deliberação, 
ao permitir a aprovação dessas mu-
danças estatutárias e regimentárias, 
perdeu ainda mais poder e legitimou 
a ditadura de João Grandino Rodas. 

livre!
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Secretaria de Mulheres do Sintusp 
convida para atividade sobre o 
8 de março: filme + debate na 
Faculdade de Educação

A Secretaria de Mulheres 
do Sintusp convida para uma 
atividade sobre o 8 de março, 
Dia internacional das Mulhe-
res!

Assistiremos ao filme Re-
volUção em daGe-
nham, que relata a história 
da luta de mulheres trabalha-
doras em 1968 nas fábricas 
da Ford em Dagenham, que 
interrompeu a produção en-
quanto as mulheres protesta-
vam contra a discriminação 
sexual e lutavam por salários 

iguais para homens e mulhe-
res. 

Será realizado, em segui-
da, um debate sobre o filme, 
e a luta das mulheres contra a 
opressão e a exploração. 

A atividade é aberta a todas 
as trabalhadoras e trabalhado-
res, efetivos e terceirizados, e 
a todos os estudantes. Todas e 
todos convidados!

hoje (14/3), às 16h, na 
Faculdade de educação da 
USP - sala 114 do Bloco B, 

av. da Universidade

Chapa “27 de Outubro” lança camisetas 
da sua campanha para o DCE

Já estão prontas algumas 
das  camisetas feitas em “silk-
-screen” pelos integrantes da 
chapa “27 de Ou-
tubro: unidade na 
luta contra a PM e 
os processos”, que 
concorre nas elei-
ções para a diretoria 
do DCE, a serem 
realizadas no final 
do mês.

D i s p o n í v e i s 
nas cores vermelha 
(com o logotipo 

da chapa em branco) e branca 
(com a arte em vermelho), as 
camisetas serão vendidas prati-

camente a preço de 
custo como forma 
de sustentar a cam-
panha da única cha-
pa que participou 
desde o início na 
luta dos estudantes 
contra a presença 
da PM no campus e 
contra a ditadura do 
reitor interventor. 

Garanta já a sua!

Mande sua denúncia e sua opinião para o Jornal da USP Livre!
Nossas colunas estão abertas à publicação das denúncias feitas pelos estudantes, funcionários e professo-
res. Entre em contato e meta a boca no trombone: 
• e-mail: usplivre@hotmail.com • site: www.usplivre.org.br • twitter: @usplivre • facebook.com/usplivre

Festas e consumo de bebidas 
no campus: caso de polícia?

O parecer expedido em 2010 
pelo REItor João Grandino Ro-
das que aplica aos campi da USP 
a lei Estadual 13.545/2009 ve-
dando a compra, venda, forne-
cimento e consumo de bebidas 
alcoólicas em qualquer estabe-
lecimento de ensino mantido 
pela administração estadual, es-
tabelece como única exceção o 
espaço do Clube dos Professores 
e o dos Funcionários. No entan-
to, no dia 9 de março deste ano, 
na Festeca dos Bixos, evento 
promovido pela Ecatética, mi-
lhares de pessoas compravam e 
consumiam bebidas alcoólicas 
no velódromo do CEPE-USP. A 
festa ocorreu normalmente sem 
nenhuma apreciação de conduta 
inadequada por parte das autori-
dades universitárias. O mesmo 
não ocorreu com estudantes e 
trabalhadores que vendiam e/ou 
consumiam cerveja próximos à 
entrada do velódromo. Membros 

da Guarda Universitária amea-
çavam apreender a mercadoria 
dos vendedores e, como estes 
os questionaram e se recusaram 
a deixar o local, os guardas ano-
taram as placas de seus veículos 
alegando que enviariam um rela-
tório à administração.

Esse exemplo demonstra 
como a reitoria não está de fato 
preocupada com a redução dos 
danos causados pelo consumo 
abusivo de bebidas alcoólicas, 
mas sim, interessada em crimi-
nalizar os trabalhadores que sus-
tentam suas famílias com a ativi-
dade comercial que exercem no 
campus, e os estudantes pobres 
(muitos deles cruspianos), con-
templados ou não pelas inefi-
cazes políticas de permanência 
estudantil, que apelam a tais 
atividades para complementar a 
renda necessária para manterem 
seus estudos. 

Atividades recreativas pro-

movidas por entidades estu-
dantis são importantes para o 
convívio social no campus e a 
proibição da venda de bebidas 
alcoólicas prejudica a realiza-
ção desses eventos que muitas 
vezes são meios de arrecadação 
de fundos para atividades do  
próprio movimento estudantil. 
Rodas, por meio de sua Guarda 
Universitária, age covardemente 
tentando punir primeiramente 
os trabalhadores sem “vinculo” 
com a universidade e os estu-
dantes tidos como “badernei-
ros”, mas, se continuarmos acei-
tando as imposições do REitor 
interventor, como no caso desse 
parecer sem fundamento,  é bem 
provável que centros acadêmi-
cos e associações atléticas sejam 
o próximo alvo, quem sabe, des-
sa vez, com o auxílio da PM. O 
que mais estamos esperando?

antonio netto
estudante de letras

 aS aventURaS de RodinhaS

Episódio de hoje: 
O despertar de Rodinhas

(Dona Fidúcia põe as mãos 
rosto, com olhar desconcertado 
e esbaforida)

− Rodinhas, você fez xixi na 
cama outra vez???

− Desculpa, mâmi! Descul-
pa!

− Toma isso pra aprender! 
(bate nele com o chinelo)

− Buá! Buá!
− Que menino difícil! Parece 

que quanto mais apanha, mais 
faz xixi na cama!

− Buuu!
− Agora, vai se arrumar pra 

escola! E se você fizer xixi na 
cama outra vez, eu vou contar 
pros teus coleguinhas!

− Não, mâmi! isso não! Eles 
já me chamam de mijão! (deses-
perado) E eles nunca me viram 
fazer xixi na cama! Por favor, 
mâmi! (chorando convulsiva-
mente) Não diz pra eles que eu 
ainda faço xixi na cama! Eles 
já riem tanto de mim!

− Riem do meu filhinho! 
Que malvados!

− É, eles me chamam 
de tantas coisas 
feias, e dizem 
que eu 
não sou 
n a d a ! 
Qua n -
do eles 
m e 
veem, já 
começam 
a zoar de mim, como seu 
eu fosse... de outro lugar!

− Não entendo por que 
fazem isso com o meu fi-
lhinho!

− Ah, mas eu me vin-

go! Quando não tem ninguém 
olhando, eu jogo cocô de ca-
chorro na merenda deles! E pego 
escondido a folha dos deveres de 
casa de alguém! E a tia Geralda 
ralha com eles, e não comigo! A 
tia gosta de mim e diz que eu sou 
o aluno mais bem comportado! 
E então os meus coleguinhas, 
no recreio, começam a cantar e 
a dançar, rindo de mim. Eles só 
param quando começam a jogar 
bola!

− Pobrezinho do meu filho! 
Como podem ser tão maus? Vem 
aqui, dá um abraço na mamãe, 
que vai dar um jeito nisso!

− Só não fala com eles, mâmi! 
Jura que não fala com eles!

por Reginaldo Parcianello 

Uma onda de repressão no Brasil 
Esses dias ouvi a crítica de 

que eu não era imparcial nos 
meus posts e comentários. Mi-
nha resposta foi: quando eu dis-
se que seria?

Alguma mídia é de fato im-
parcial?

A imparcialidade existe?
Para ilustrar isso melhor vou 

trazer a alegoria (tempos de 
Carnaval) da Curvatura da Vara.

Quando uma vara está tor-
ta para um lado e queremos 
endireitá-la (péssima palavra), 
quando queremos deixá-la no 
centro, fazemos o que?  leva-
mos a vara até o meio e solta-
mos? Não, não vai funcionar.

É preciso levar a vara até a 
outra ponta, curvá-la para o ou-
tro lado e depois soltar.

É assim que são meus posts. 
É assim que acredito que de-
vam ser os discursos, a vara na 
sociedade já está torta para um 
lado, os governos e a grande mí-
dia são responsáveis por isso. É 
preciso agora mostrarmos o ou-
tro lado dos fatos.

O que estamos presenciando 
nestes últimos tempos é algo 
que a muito não acontecia no 
Brasil. Os aparelhos do Estado 
usando da força bruta para re-
primir, rapida e violentamente 
qualquer manifestação por dire-
tos que a população acampe.

Vou citar aqui então os prin-
cipais eventos que presencia-
mos nestes últimos meses:

1) A ocupação do bairro 
do Pinheirinho em SJC, mos-
trou de forma bastante clara a 
posição do governo do estado 
de SP que está a mais de 16 anos 
nas mãos do PSDB. Está posi-
ção se mostra em favor do la-
tifúndio, mesmo quando ele for 
improdutivo, em detrimento das 
pessoas carentes e sem terra. 
Mesmo depois de 8 anos de mo-
radia as pessoas foram expulsas 
de forma muito truculenta (não 

existe forma boa de expulsar al-
guém).

Mesmo quando a lei não fa-
vorece injustiça social a mani-
pulação da justiça faz com que 
se consiga burlar os trâmites e 
aprovar a desocupação de uma 
área improdutiva como era 
aquela antes da ocupação.

É importante ler o que diz o 
art. 182, §4º, i, ii e iii da Cons-
tituição Federal - Se a proprie-
dade não estiver cumprindo a 
sua função social: A interven-
ção representa uma penalidade 
ao proprietário (perda da pro-
priedade). A indenização será 
por títulos dá divida pública.

2) Antes disso, no final do 
ano passado tivemos uma vitó-
ria dos movimentos sociais ao 
conseguir a renuncia do Reitor 
da Universidade de Rondônia, 
não sem a infelicidade posterior 
de ter um professor assassinado 
como reflexo dos acontecimen-
tos neste local.

3) Em Teresina – Pi, as pes-
soas foram as ruas contra o au-
mento abusivo da passagem dos 
ônibus, imeditamente foram 
reprimidos duramente pela po-
lícia, que eu quero reforçar, é o 
aparelho do estado para repri-
mir o poder popular.

4) Ainda vimos neste úl-
timos tempos outro episódio 
lamentável. A repressão poli-
cial aos moradores e excluídos 
sociais da Cracolândia em SP. 
Não acho que eles devessem 
permanecer ali sem apoio como 
era antes, mas a repressão para 
que desocupassem o local por 
interesses imobiliários sem o 
devido apoio social e tratamen-
to médico, mostrou mais uma 
vez, ao lado de quem o governo 
do estado anda.

5) Temos a Universidade 
de São Paulo como um foco de 
repressão e resistência dos últi-
mos tempos. Desde o dia 27 de 

Outubro de 2011, a USP viu a 
polícia entrar na universidade, 
os índices de criminalidade se 
manterem, 73 estudantes presos 
por se manifestarem politica-
mente, 6 estudantes expulsos da 
universidade por ocuparem uma 
moradia de estudantes que havia 
sido tomada pela universidade, 
12 estudantes presos por este 
mesmo motivo, viu também um 
policial agredir um estudante 
por ser negro, viu o fechamento 
do espaço de convivência estu-
dantil (DCE), além de catracas 
nos restaurantes e agora nos 
ônibus da universidade.

O Rei-Thor interventor da 
universidade tem agido com 
violência e rapidez para minar 
os movimentos dentro da uni-
versidade. Em contrapartida a 
universidade viu seus estudan-
tes acordarem depois de um 
longo período de falsa calmaria 
e se organizarem e manifesta-
rem como a muito não se via.

Os exemplos são bem mais 
que estes que apresentei aqui, 
mas já mostram que não vi-
vemos em tempos normais de 
calmaria e passividade como 
tentam nos convencer os canais 
de televisão e outras grandes 
mídias. Estamos presenciando 
um movimento que deve ser 
revelado e melhor analisado, 
a tentativa de criminalizar os 
movimentos sociais, estudan-
tis e grevistas, como escrevi 
num post anterior, greve não é 
crime e devemos ter isso bem 
claro e embasado na lei. É fá-
cil para estas mídias passarem 
essa impressão principalmente 
nesta época de carnaval, onde o 
mundo parece se refazer em paz 
e alegria numa doce e infantil 
ilusão de que os problemas não 
reaparecerão na quarta-feira de 
cinzas.

osvaldo Souza
Estudante da pós-graduação da USP 


