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A USP Sobe noS rAnkingS internAcionAiS e moStrA qUAiS São

Os verdadeiros interesses 
por trás da privatização

Em apenas um ano, a USP 
saiu do 178º lugar no ranking 
global da Times Higher Educa-
tion, publicado em Londres, para 
a faixa entre o 61º e o  70º lugar, 
sendo também a única repre-
sentante da América Latina. No 
ano passado, a USP não figurava 
nem entre as cem melhores uni-
versidades.

Em primeiro lugar, figura no 
ranking a Universidade de Har-
vard, em segundo, o Instituto 
Tecnológico de Massachusetts 
e em terceiro, a Universidade 
de Cambridge. Os dois primei-
ros norte-americanos e a última 
britânica, sendo que os Estados 
Unidos têm 44 universidades en-
tre as 100 mais bem avaliadas.

A USP aparece ainda em me-
lhor posição no ranking de re-
putação feito pelo THE e ainda 
aparece em 20º lugar na listagem 
de universidades com maior vi-
sibilidade na internet.

As revistas internacionais 
têm dado um verdadeiro desta-
que à Universidade de São Pau-
lo. Outro ranking, este elaborado 
pelo Centro de Universidades de 
Classe Mundial (CWCU), cha-
mado Ranking Acadêmico de 
Universidades do Mundo, afir-
mou que a USP é a universidade 
que mais forma doutores mun-
dialmente e a terceira colocada 
em verba anual para pesquisa.

Sobre esses rankings, a im-
prensa capitalista afirma que 
a “USP leva o Brasil à elite do 
ensino mundial”. Tanta propa-
ganda da USP não é à toa. Basta 
que se comparem as universida-
des líderes desses rankings, qua-
se 50% delas norte-americanas 
com a própria USP. Qual a prin-
cipal diferença?

A diferença fundamental é o 

tipo de financiamento, enquanto 
na USP, 100% do seu financia-
mento é estatal, as universidades 
norte-americanas, que são priva-
das, obtêm 100% de seu finan-
ciamento de entidades privadas.

Segundo algumas pesquisas, 
30% da receita das universida-
des norte-americanas advêm de 
fundações, 20% de ex-alunos, 
outros 20% de empresas, 14% 
de mensalidades pagas pelos 
próprios estudantes e o restante 
de organizações religiosas e ou-
tras organizações privadas.

As grandes universidades 
norte-americanas, como Har-
vard, Yale ou Princeton, são to-
das privadas.

Esses rankings internacionais 
veem com uma recomendação 
às universidades bem colocadas. 
Para a USP a mensagem foi cla-
ra e foi dada por ninguém menos 
que um dos representantes de 
uma das principais instituições 
financeiras globais: o Banco 
Mundial. Jamil Salmi declarou: 
“os estudantes não pagam nada, 
os funcionários não podem ser 
demitidos e o currículo é anti-
quado e politizado”.

A mensagem é: se a USP 
quer galgar melhores posições 
deve cobrar mensalidade de 
seus estudantes, facilitar a de-
missão dos seus funcionários e 
adotar a ideologia “neoliberal” 
como ideologia de ensino, ou 
seja, ser destruída e funcionar 
como um negócio privado. Não 
se trata de uma sugestão.

A existência de uma univer-
sidade como a USP em um país 
explorado pelo imperialismo 
como o nosso é um dos pontos 
de partida para uma verdadeira 
independência dos interesses 
econômicos e políticos do im-

perialismo. Não há país inde-
pendente se este não é capaz 
de formar seus cidadãos, de dar 
condições para que sua própria 
população promova o desen-
volvimento cultural, econômico 
e social. Os governos dos paí-
ses mais ricos do mundo ditam 
as regras, o ritmo e os limites 
do desenvolvimento de países 
como o Brasil (e a maioria no 
mundo): uma semi-colônia do 
imperialismo mundial.

A “modernização” defendi-

da por Rodas não passa de um 
disfarce para a privatização da 
universidade. Trata-se da des-
truição da USP enquanto univer-
sidade pública e gratuita, não só 
mediante a introdução de cursos 
pagos e da venda direta de partes 
de sua estrutura física e acadêmi-
ca para entes privados. A privati-
zação da USP é a destriução da 
universidade pública e gratuita, 
sua liquidação enquanto tal, para 
atender aos interesses dos em-
presários e banqueiros que que-

rem lucrar explorando um patri-
mônio de todo o povo brasileiro.

Rodas entendeu o “recado” 
dado pelas organizações interna-
cionais que criaram os rankings 
de “excelência” e está levando 
adiante o plano do governo do 
PSDB para a USP. Cabe prin-
cipalmente aos estudantes, mas 
também aos funcionários e pro-
fessores que defendem a univer-
sidade pública e gratuita travar 
uma luta sem trégua contra a pri-
vatização da USP.

todos ao 
ato-protesto contra 
a aprovação do novo 

regimento de pós-
graduação

Por um processo de debate amplo e 
aberto – de pelos menos mais 6 meses 
– que envolva estudantes e professores 

antes de qualquer votação!
28/3 (quarta-feira), 

às 9h30 em frente à reitoria

livre!



livre!Jornal da USP2

Mande sua denúncia e sua opinião 
para o Jornal da USP Livre!

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-interventor João Grandino Rodas. 

Nossas colunas estão abertas à publicação das denúncias feitas pelos estudantes, funcionários 
e professores. Entre em contato e ponha a boca no trombone:  • e-mail: usplivre@hotmail.com 
• site: www.usplivre.org.br • twitter: @usplivre • facebook.com/usplivre

Eu sou pela chapa 27 de Outubro
Eu sou pela chapa 27 de Ou-

tubro, que reúne setores que re-
almente saem em busca de con-
cretizar o que acreditam, seja 
lutar contra a semi-escravidão 
(terceirização) na USP, seja se 
organizar contra a expulsão, 
mascarada de “reurbaniza-
ção” da favela São Remo, 
seja impulsionar as formas 
mais democráticas de or-
ganização, para que o cen-
tro do movimento seja jus-
tamente a mobilização dos 
estudantes em cada curso, 
como é possível com o co-
mando por delegados.

Achamos importante 
votar em nossa chapa por 
que fazemos parte dos que 
se propuseram a levar uma 
luta, quando todos achavam 
que a polícia era um proble-
minha, mas que estava lon-
ge de todos, que não mobili-
zava, que não dava pra lutar, 
que no máximo era chamar um 
debate sobre violência, segu-
rança.

Eu participo da chapa por 
que acho que não é um problema 
de violência, nem de segurança, 
então não deve ser tratado como 
tal e sim pelo que realmente é, 
que é muito mais grave. Por ser 
grave, exige muito mais de to-
dos nós, e pela consciência dis-

so, que milito por esta chapa. E 
é por esta consciência, que esta 
chapa milita. Vivemos a imple-
mentação da contensão políti-
ca dos estudantes e trabalhado-
res, censura, perseguição, por 
uma pessoa mais que experien-

te nisso, educado pelos melho-
res mestres em ditadura no Bra-
sil. E com a crise isto pode vir 
a ser exemplo para outras uni-
versidades, e até outros movi-
mentos... Então, sim o momen-
to é grave e exige de nós. Uma 
vitória sobre uma chapa da di-
reita para o DCE (Reação) vo-
tando em uma outra chapa que 
não deixa claro esta necessida-

de de luta, imprime em todos a 
idéia do “menos pior”. Mas o 
pior está aí, e não estamos com-
batendo. O problema chamado 
rodas não se resolve com uma 
campanha pela democracia in-
terna na USP, da mesma forma 
que o problema da PM não se 
resolve com um projeto de se-
gurança alternativo. O Rodas 
pode inclusive usar estas reivin-
dicações pra elaborar propostas 
maquiadas de “boas” mas que 
no fundo não mudam nada em 
sua política, só dá uma imagem 
melhor para sua pequena dita-
dura...como o BUSP. Então, va-
mos militar para que todos es-
tejam cientes da real situação 
em que estamos, sem ameniza-
ções, para lutarmos efetivamen-
te contra o nosso real problema.

contra a repressão! Fora 
Pm! Vamos mostrar para os 
estudantes qual é o nosso real 
problema e o caminho mais 
efetivo: nos aliar com os tra-
balhadores, moradores da 
São remo e movimentos so-
ciais, nos organizarmos como 
estudantes para agir com toda 
nossa força e arrancar a po-
lítica que o rodas implemen-
ta: Vote nA cHAPA 27 De 
oUtUbro!

ina Ya

Será que a chapa Reação 
aguenta até o final da eleição?

Apequenou-se o maior cabo 
eleitoral da “Não Vou...”, aquele 
que a dispensava de discutir polí-
tica, o medo irracional da Reação 
(que já era irracional antes desses 
rompimentos).

Rodrigo Neves, vulgo “Ma-
lufinho”, do curso de Gestão de 
Políticas Públicas (EACH) anun-
ciou no último dia 23 sua saída da 
chapa Reação por “questões fami-
liares”. 

No domingo, 25 de março, foi 
a vez de Thiago Salvalagio, da 
Engenharia de Lorena, anunciar 
sua saída da chapa, mas sem a la-
dainha sentimental. Confessou: na 
chapa Reação, é difícil manter um 
jogo limpo. 

Já na segunda-feira, dia 26, 
outra: Mari Carvalho, da Relações 
Públicas na ECA, também aban-
donou a chapa por discordar de 
“como a chapa faz política”.

Ex-membro da Reação denuncia: 
chapa era controlada de fora

O estudante Thiago Salvagio 
forneceu uma evidência contun-
dente de que o PSDB está muito 
mais interessados nessa eleição 
que os incautos que inscreveram 
seus nomes na chapa Reação. A 
chapa é um mero instrumento de 
interesses exteriores aos estudan-
tes. Na sua carta de deserção, Sal-
vagio denuncia:

“Não me sinto confortável em 
um lugar onde questões afloram e 
não são solucionadas, chapa na 
qual não membros tem muito 
mais informação e poder de de-
cisão que a maioria dos 61 ins-
critos.

“Sinto que uma chapa é muito 
mais do que criar memes. Sinto que 
membros devem ser muito mais do 
que simples perfis que apertam bo-
tões no Facebook e encaminham 
e-mails.

“Pessoas que almejam estar em 
uma posição de liderança não de-
veriam escurraçar e usar de termos 
que sejam desproporcionais e ofen-
sivos. Espera-se de um líder a calma 

e postura que infelizmente vi alguns 
perderem.

“Posso e espero estar erra-
do, mas faz tempo que algo me 
cheira estranho em tudo isso e 
as digressões, o impedimento, a 
má vontade de me levarem boas 
respostas fez com que eu criasse 
uma imagem da situação de pre-
firo que não seja verdade. Me 
recusei por um tempo a acreditar 
que as cartas estivessem marcadas 
desde o começo e que cordas es-
tejam sendo amarradas e  entre os 
61 existam ventríloquos e laran-
jas. Porém como ninguém se dig-
nou a me dar respostas simples 
sobre questões importantes, me 
dei o direito de ir atrás das in-
formações por conta e formar a 
minha própria versão dos fatos, 
e acredito que não estou erran-
do por muito.”

“não consigo acreditar que 
se a verdade não é exposta aos 
61, dificilmente se fará diferente 
com os 88 mil.” (grifos nossos)

W.D. e S.D.G.

OPINIãO:
Por que o boicote às eleições do DCE não é uma 
solução para a crise no movimento estudantil

Diante da farsa que é a elei-
ção para o DCE, e do descrédi-
to dela entre boa parte dos estu-
dantes, que simplesmente não 
participa do processo, um se-
tor do movimento propôs que 
a eleição fosse boicotada. Para 
eles não há resultado possível 
que favoreça a mobilização. Ao 
contrário, a eleição favoreceria 
apenas o próprio Rodas. Trata-
-se de uma política semelhan-
te à do MNN, que decidiu rom-
per com a chapa 27 de Outubro, 
formada pelos estudantes que 
participaram da ocupação da 
Administração da FFLCH e da 
Reitoria e que tomaram a dian-
teira na greve pelo “Fora Ro-
das” e o “Fora PM”.

O MNN rompeu com a 27 
de Outubro para chamar a vo-
tar nos pelegos do Psol e do 
PSTU reunidos na chapa “Não 
vou me adaptar” que é, segun-
do eles, a “única capaz de der-
rotar a direita organizada na 
chapa Reação”. 

De acordo com essa con-
cepção, a eleição seria um fator 
fundamental na luta contra Ro-
das, a PM e a direita, mas como 
não é possível ganhá-la, deve-
mos abandonar o processo. Isso 
é completamente falso e preci-
sa ficar claro; a eleição é apenas 

um episódio de todo o proces-
so e não vai determinar a vitó-
ria de ninguém.

Acreditar que ganhar ou 
perder o DCE vai decidir o 
rumo da luta contra Rodas é ter 
uma fé quase religiosa no par-
lamentarismo, e da pior espé-
cie, uma vez que o DCE não é 
órgão de controle de nada, ape-
nas um instrumento de luta dos 
estudantes.

Acreditar que derrotar a 
direita por meio das eleições 
burguesas é derrotá-la de fato 
já seria uma grande ingenui-
dade, mas pelo menos estaría-
mos falando do poder estatal, 
um poder de fato. O DCE não 
tem nenhum poder, a não ser 
sobre o movimento estudantil 
e na medida que os estudantes 
o aceitam como representante 
de sua luta.

A luta dos estudantes da 
USP contra a ditadura imposta 
pelo reitor-interventor não será 
resolvida nas eleições para o 
DCE. Ela deve continuar, ape-
sar das próprias eleições. Mas 
isso não significa que aqueles 
que lutaram e lutam hoje contra 
a PM, a privatização e a ditadu-
ra na USP e contra a tentativa 
da direita de liquidar a organi-
zação do movimento estudantil 

devam abandonar esse terreno 
sob qualquer pretexto. 

O controle que Rodas pode 
ter sobre o movimento por 
meio do DCE é limitado, pro-
curando criar mecanismos que 
dificultem sua organização, 
mas jamais poderá acabar com 
o movimento dessa maneira, a 
menos que os próprios estudan-
tes o permitam.

Nesse sentido, para nós e 
para o próprio movimento, a 
participação nestas eleições 
manipuladas e fraudulentas não 
tem como base a crença nas 
eleições, mas o propósito de 
utilizar as eleições para am-
pliar a propaganda e a agita-
ção por um programa de luta 
pelo ensino público e gratui-
to, pelo poder estudantil, con-
tra a privatização e de denún-
cia das direções burocráticas 
e traidoras que colaboram 
com a reitoria e o governo 
do estado contra os estudan-
tes. O boicote, na situação atual 
não teria nenhum efeito e seria, 
de fato, um abandono da luta. 
Em outras situações, mais ex-
cepcionais, poderia ser eficaz 
como forma de denúncia e luta 
política.

natália Pimenta
Estudante de Letras e militante do PCO

Confluência de chapas anti-mobilização 
utiliza a Amorcrusp para atacar opositores

Vésperas de eleições para o 
DCE e, como já sabemos, o jogo 
político pode muitas vezes tornar-
-se um jogo sujo. Na última quarta-
-feira, a Gestão Unidade Cruspiana 
da Amorcrusp sujou suas mãos es-
palhando uma notícia patentemen-
te falsa nas redes sociais. O título 
da notícia era “Integrantes do PCO 
estupram alunas da USP”. Além 
de tratar-se de uma notícia absur-
da e muito mal escrita, era ilustra-
da com uma foto retirada de outra 
reportagem facilmente encontrada 
no site R7. A falsa notícia foi pos-
tada no CMI, e depois de compro-
vada sua falsidade foi tirada pelo 
próprio administrador do site.

As evidências levam a um 
apoiador da chapa Reação como 
autor-fantasma da notícia; seu 
nome seria Godofredo Oliveira 
Pinto. Outras situações já mostra-
ram que na Gestão Unidade Crus-
piana há apoiadores da Reação, 
mas a questão vai um pouco além. 
Sabendo que a o PCO integra a 
chapa 27 de outubro, não é apenas 
a Reação que teria interesse em 
atacar com calúnia integrantes da 
chapa 27 de Outubro. 

Outro fato curioso é que uma 
apoiadora da Gestão Unidade 
Cruspiana, que se auto-intitula 
diretora da associação, passou 
de sala em sala na Faculdade de 
Educação como “representante” 
do CRUSP fazendo propaganda 
da chapa “Não Vou Me Adaptar” 
composta por PSOL e PSTU. Essa 
atitude foi totalmente arbitrária 

e ilegítima, pois em nenhum mo-
mento o CRUSP tirou representan-
te para fins eleitoreiros. 

Cabe lembrar aqui que esta 
gestão, seguindo as nefastas prá-
ticas antidemocráticas, acabou 
com uma assembleia de maneira 
ditatorial pelo fato de não esta-
rem de acordo com uma proposta 
que seria votada e provavelmen-
te aprovada pela maioria. Dessa 
forma deixaram que sua vontade 
fosse forçosamente a vontade de 
todos. Na sequência lançaram um 
informativo totalmente distorcido, 
reproduzindo o discurso da direita 
e desmerecendo o argumento e o 
exercício político de cada um que 
estava lá para se manifestar. Uma 
prática que lembra muito o DCE 
que temos e tenta se reeleger com 
o tema pop “Não vou me adaptar”. 

O CRUSP sempre foi um lugar 
de luta; por isso ele é constante-
mente atacado pela burocracia, por 
isso que a seleção da coseas deixou 
de ser por critérios sócio-econô-
micos e passou a ser ideológicos, 
por isso que temos pelo segundo 
ano consecutivo uma gestão que 
emperra o movimento e se preo-
cupa mais em agradar o tenente 
Waldir Antônio Jorge do que ouvir 
os moradores e faz coro com a rei-
toria quando ataca os militantes da 
moradia. A militância do CRUSP 
não é burra, como afirma a quase 
diretora populista da Amorcrusp; 
burrice é achar que a mãe vender 
coxinha faz alguém de luta. 

coletivo Acorda crUSP!


