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AgorA é oficiAl:
A privatização da USP começou!

Uma matéria publicada no 
portal IG declarou sem meias 
palavras: “Universidade de São 
Paulo estuda privatizar parte da 
pós-graduação”.

A privatização na USP, apa-
rentemente, começou por cima. 
Os cursos de pós-graduação da 
Universidade de São Paulo são 
aqueles que formam os melhores 
acadêmicos no país. Isso, certa-
mente, atrairia o interesse de ins-
tituições de ensino privadas ou 
mesmo de empresas para gerir 
fundos destinados à formação de 
docentes e pesquisadores.

Mas nem a formação de do-
centes nem a de pesquisadores 
interessa à iniciativa privada. A 
ela interessa mais a formação 
de profissionais. A pergunta é: 
Isso é bom para a USP? Para 
a formação individual do pós-
-graduando? Para o ensino de 
maneira geral?

Aparentemente, o interesse 
de empresas pela formação e 
aquisição de funcionários é bom 
para aquele que ingressa numa 
universidade, para aquele que 
se forma e para o pós-graduan-
do. O problema é a intromissão. 
O Estado cumpre o papel que 
tem de cumprir na Educação 
ao formar profissionais, pesqui-
sadores e professores em nível 
de pós-graduação. Ao fazê-lo, 
o Estado, por meio da universi-
dade pública, possibilita a for-
mação de intelectuais das mais 
diversas áreas da cultura, nas 
ciências, nas humanidades e nas 
técnicas. Com a ingerência da 
iniciativa privada, os cursos de 

pós-graduação serão reduzidos 
a uma espécie de SESI/SENAC 
e os pós-graduados no Brasil te-
rão a mesma capacitação que os 
graduados de nível médio das 
ETECs.

Por outro lado, esse tipo de 
formação eliminará do quadro 
de cursos de pós-graduação 
tudo aquilo que não interessar 
à iniciativa privada. A USP não 
formará mais pós-graduandos 
nas áreas de artes plásticas, 
música, teatro, cinema, línguas 
orientais, línguas clássicas, Fi-
losofia, etc., a não ser que os 
currículos destes e outros cur-
sos se adaptem completamente 
às necessidades do mercado. 
(No caso das línguas orientais, 
o chinês, por exemplo, é mui-
to útil ao mercado ao formar 
secretárias bilingües; nas artes 
plásticas, no que tange à arte 
conceitual, cria um grande ni-
cho de mercado, e muito pouca 
expressão artistica, o mesmo 
pode acontecer também com a 
música e o cinema; a biologia 
também não fica atrás da apro-
priação mercadologica ao estar 
dirigida a atender os interesses 
empresariais etc.)

 Áreas como História, Bio-
logia, etc., só se destinarão ao 
magistério. E ainda há uma ou-
tra questão: tudo isso só ocorre-
rá quando houver interesse do 
mercado de trabalho. Se o nível 
de desemprego estiver alto, se 
a indústria nacional estiver em 
crise, se houver recessão, ou 
coisa que o valha, esse mercado 
da pós-graduação ficará parali-

sado e o Brasil deixará de for-
mar profissionais.

Alguns dirão que, em mo-
mentos de crise, naturalmente 
se deixa de formar profissio-
nais. Isso não é verdade. O en-
sino não se pauta pelas crises 
de mercado. Aquele que estuda 
prepara-se para o futuro. Pouco 
importa a crise no momento em 
que se está estudando. Estuda-
-se justamente para a superação 
de crises, para que dias melho-

res cheguem. O estudo é como 
uma atividade agrícola: planta-
-se hoje, rega-se amanhã e co-
lhe-se depois de amanhã. Toda 
a nação que se desenvolveu, na 
face da Terra, preparou-se para 
o futuro, construiu silos para o 
armazenamento de grãos, agiu 
como a formiga que se prepara 
para o inverno.

Mas o Brasil não. Aqui é lu-
gar de cigarras, que só pensam 
no dia de hoje.

Rodas, o 
“xerifão” da 
USP, assume 
a presidência 
do Cruesp

O cargo da presidência 
do Conselho de Reitores 
das Universidades Estaduais 
Paulistas (Cruesp) foi trans-
mitido ao atual reitor-inter-
ventor da USP, João Grandi-
no Rodas, nesta segunda-fei-
ra em cerimônia na sede do 
conselho. Rodas é sucessor 
de Julio Cezar Durigan, atu-
al reitor da Unesp.

O Decreto 26.914, de 15 
de Março de 1987, que trata 
do CRUESP estabelece:

“Artigo 3.º – São objeti-
vos do CRUESP, resguardada 
a autonomia universitária e 
respeitadas as características 
específicas de cada Universi-
dade:

I – fortalecer a interação 
entre as Universidades;

II – propor possíveis for-
mas de ação conjunta;

III – conjugar esforços 
com vistas ao desenvolvi-
mento das Universidades;

IV – assessorar o Gover-
nador em assuntos de ensino 
superior;

V – analisar e propor so-
luções para as questões re-
lacionadas com o ensino e 
pesquisa nas Universidades 
Estaduais.”

A presidência do con-
selho é exercida através de 
um rodízio entre os reito-
res. Cabe aos estudantes, 
funcionários e professores 
refletirem sobre a presidên-
cia de Rodas no CRUESP. 
Enquanto reitor-interventor 
da USP, seu objetivo é servir 
aos interesses do empresa-
riado e na condição de con-
selheiro mór entre os reitores 
das universidades estaduais 
paulistas tem maior poder de 
fogo. O reitor que suprimiu a 
escassa autonomia universi-
tária da USP, certamente não 
a levará em conta durante 
sua atuação como presiden-
te do conselho, certamente 
gerando sanções de mesma 
natureza contra as demais 
universidades paulistas.

Todos já sabem que a indi-
cação de João Grandino Ro-
das, como reitor-interventor 
pelo Serra, tinha como ob-
jetivo fazer o que todos os 
reitores e governos quiseram, 
mas não conseguiram: pri-
vatizar a USP. Por isso que 
Rodas instituiu a perseguição 
política na Universidade, re-
primiu violentamente os pro-
testos estudantis, chegando a 
expulsar estudantes e, princi-
palmente, colocou a Polícia 
Militar no campus.

E agora, na presidência 
do CRUESP, qual será a pró-
xima de Rodas?

O coronel da PM no comando da Guarda Universitária 
propôs uma solução angelical: “a cultura da paz”

O Jornal USP Livre! já havia 
noticiado as prováveis implica-
ções da reforma estrutural das 
repartições da USP. (ver: http://
wp.me/p1YwC0-C2 ) E a previsão 
se concretizou: a centralização de 
alguns órgãos, a mudança na no-
menclatura e a criação de novas 
superintendências estão levando 
à militarização da USP. 

Recentemente, Luiz de Castro 
Júnior, coronel aposentado e ex-
-diretor da “Polícia Comunitária 
e Direitos Humanos” da PM as-
sumiu a direção da recém-criada 
Superintendência de Segurança. 
O cargo caiu como uma luva.

Rodas preparou o terreno para 
dar as boas-vindas ao milico. Para 
presentear-lhe com o cargo, trans-
formou o perfil das repartições; 
não mais nomenclaturas que apa-
rentam decisões “democráticas”, 
mas termos que fazem alusão 
aos órgãos burocráticos policiais. 
Assim, do jeitinho que os milicos 
gostam. O fetichismo militar de 
Rodas não pára por aí. Foi preci-
so trazer Luiz de Castro para per-
to, dedicar-lhe um alto posto, um 
grande poder, sem submetê-lo a 

outras instâncias; afinal, ele será 
seu braço direito para executar 
sua tarefa mais importante: bater, 
prender e perseguir os estudantes 
que protestam contra a privatiza-
ção da universidade colocada em 
marcha pelo reitor-interventor.

Em meio aos elogios dedi-
cados ao policial militar, Rodas 
disse que “um professor, por sua 
formação, não tem as característi-
cas necessárias para assumir essa 
área”.

O máximo que a burocracia 
universitária conseguiu foi per-
mitir a centralização de alguns 
órgãos; ocupar o cargo de tortu-
rador talvez seja demais para um 
burocrata de carreira acadêmica.

Mas, incrivelmente, a propos-
ta de estruturação da SEG se fun-
damenta na concepção da cultura 
de “paz”, definida pela ONU: “o 
conjunto de valores, atitudes, tra-
dições, comportamentos e estilos 
de vida baseados, entre outros 
pontos, no respeito à vida, no fim 
da violência e na promoção e prá-
tica da não violência por meio da 
educação, do diálogo e da coope-
ração; e na adesão aos princípios 

de liberdade, justiça, democracia, 
tolerância, solidariedade, coope-
ração, pluralismo, diversidade 
cultural, diálogo e entendimento 
em todos os níveis da sociedade”. 
Nem em um conto de fadas isso 
existe. Até porque, quem alimen-
taria fantasias em relação aos mi-
litares? O país já experimentou a 
barbárie do regime militar. A de-
magogia barata como essa, per-
deu todo o seu poder de ilusão.

Para ilustrar a profundidade 
da charlatanice de Rodas, relem-
bremos o que o convênio com a 
PM, firmado em agosto de 2011, 
determina: “ações e medidas de 
segurança e policiamento na Ci-
dade Universitária baseadas no 
conceito de policiamento comu-
nitário e participativo”.

Agora, relembremos, sem o 
menor esforço, o que já foi rea-
lizado através desse “policiamen-
to comunitário e participativo”: 
a operação de guerra montada 
para desocupar os estudantes da 
reitoria, que resultou em 73 es-
tudantes presos por protestarem 
contra a repressão policial; o fe-
chamento dos espaços de vivên-

cia dos estudantes; 12 estudantes 
presos na desocupação do térreo 
do bloco G do CRUSP em pleno 
domingo de carnaval por lutarem 
por permanência estudantil; um 
estudante negro ameaçado por 
um policial militar que sacou sua 
pistola para intimidá-lo durante 
a desocupação do Centro de Vi-
vência do DCE; crianças negras 
revistadas e subjugadas pela PM; 
estudantes revistados cotidiana-
mente entre outras atrocidades.

O que se pode concluir é que 
os termos utilizados pela burocra-
cia universitária para caracterizar 
um perfil ou uma política devem 
ser entendidos sob seu antôni-
mo; são comprovações práticas. 
Comunitário, deve ser entendido 
como inconsonante; participati-
vo, como não-participativo, au-
toritário.

Para bom entendedor, meia 
palavra basta. Não é necessário 
discorrer longamente para definir 
o que o coronel Luiz de Castro vai 
fazer uma vez estabelecido no co-
mando da Guarda Universitária e 
colocando em prática seu plano 
de “cultura de paz”. Capisce?
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Estudantes, funcionários e professores em defesa da universidade pública e das liberdades democráticas,
Este é o seu jornal. Contribua! Promova-o! Defenda-o!

O Jornal da USP Livre! é uma iniciativa dos estudantes da USP que participaram da ocupação da Reitoria con-
tra a PM, os processos e a ditadura do reitor-interventor João Grandino Rodas. 

Desde o início do ano letivo, o Jornal da USP Livre! vem sendo distribuído gratuitamente e diariamente 
na Cidade Universitária com uma tiragem média de 3.800 exemplares. Mas isso não é suficiente. 

Para satisfazer seu propósito de impulsionar a luta dos estudantes contra a ditadura do reitor-interventor, 
a intervenção policial, e em defesa da universidade pública e gratuita e do poder estudantil, é preciso chegar 
mais longe e falar a um número ainda maior de estudantes.

Até agora, o jornal vem se sustentando financeiramente apenas com a contribuição espontânea dos es-
tudantes que depositam suas moedas e notas de pequeno valor nas latinhas carregadas pelos companheiros 
que distribuem o jornal pelo campus.

Para chegar mais longe, aumentar sua tiragem e número de páginas , o Jornal da USP Livre! pede a 
sua contribuição financeira, seu tempo e sua participação na construção de um órgão de combate por uma 
USP livre!.

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 coletivo da luta contra a privatização da USP.

Escreva para: usplivre@hotmail.com

AS AvEntUrAS 
dE rodinhAS
Episódio de hoje: 
A rainha 
de copas

Um rei, às vezes, recebe a 
visita de outras dignidades es-
trangeiras. E isso é tanto mais 
importante, quando as visitas 
provêm de lugares longín-
quos. Desta vez, quem visitou 
o rei Rodinhas, atraída por sua 
fama de homem que distribui 
os melhores donativos a quem 
o obedece, e pune com rigor a 
quem o desobedece um míni-
mo que seja, foi a Rainha de 
Copas.

Fazia muito tempo que a 
Rainha de Copas não saía de 
seu reino, porque achava que 
não valia a pena visitar reis 
frouxos e conversadores.

− Uma rainha não deve 
conversar, e sim ordenar: Cor-
tem a cabeça!

O rei Rodinhas ficou mara-
vilhado com a visita. Preparou 
o máximo de honrarias em sua 
corte. Para homenagear a Rai-
nha de Copas, resolveu cortar 
algumas cabeças. Escolheu o 
período certo para isso: quan-
do seus súditos estavam au-
sentes, ele preparou uma festa 
magnífica, e até pediu para 
que alguns dos nobres de seu 
reino confirmassem a gravida-
de dos crimes dos acusados. 
Todos eles assentiram. Ali-
ás, um dos nobres, que podia 
questionar o procedimento do 
rei, nem sequer foi chamado, 
para garantir a unanimidade. 

Com tantas provas e tes-
temunhos, o juiz acatou, tre-
mendo, a decisão do rei Ro-
dinhas, pois sabia que, se a 
sua cabeça de magistrado não 
fosse cortada, ao menos a sua 
fonte de ouro o seria.

Eis que um juiz injusto re-
solveu revogar uma das sen-
tenças reais! O rei Rodinhas 
não aceitou e mandou cortar 
a cabeça desse juiz. Para isso, 
adiou a partida da Rainha de 
Copas. Quem sabe o juiz não 
volte atrás e aceite a justiça 
de uma Rainha que veio de 
tão longe para ver a justiça ser 
executada:

− Cortem a cabeça!
por reginaldo Parcianello

Renato, o afamado
Renato de Azevedo come-

te um blogue no site da revista 
Veja, aquela do santo sudário. 
Aquela do Policarpo Júnior, 
“amigo” do bicheiro Carlinhos 
Cachoeira... Com as duas colu-
nas anteriores sobre o Renato 
publicadas nesse jornal nós o 
tiramos da obscuridade. Alça-
mos seu blogue à semiclandes-
tinidade. Até o Piauí Herald an-
dou desperdiçando umas linhas 
com o ilustre, mas o chamam de 
Rosaldo Hazeredo, talvez por-
que o Estadão tema processos. 
E como disse um representante 
da Reacinha no debate da FEA: 
“Quem chama atenção pra esse 
tal de Reinaldo [Reinaldo?] são 
vocês, eu nunca tinha ouvido 
falar nesse cara.” Pois é, perde-
mos (a 27) as eleições mas não 
perdemos a piada.

E falando em eleições, e em 
piada, disseram-me que o tal 

Renato andou se metendo nas 
eleições do DCE da USP. Não 
acreditei e fui conferir. Era ver-
dade, depois que demos ao Re-
nato alguma projeção ele virou 
cabo eleitoral, chamou votos 
para a Reacinha. “Alô, Maioria 
Silenciosa da USP! Hoje é o 
último dia! Reaja!” Carlos La-
cerda governava a Guanabara, 
Renato é cabo eleitoral de cha-
pa pro DCE. Aparentemente, a 
“maioria silenciosa” não sabia 
marcar um “x”. Afinal, todos os 
que não votaram seriam favorá-
veis ao reacionarismo: “Ainda 
que com uma votação maior do 
que a de outros anos, a maioria 
silenciosa continua silenciosa.” 
(Aqui a “maioria silenciosa” fi-
cou mais tímida, toda em caixa 
baixa.) Renato é o procurador da 
Vontade da maioria. Se a Reaci-
nha vencesse testemunharíamos 
o Triunfo da Vontade... Adiante.

Incentivamos um passatem-
po que anda bastante dissemina-
do entre alguns amigos nossos: 
ler as postagens sobre a USP 
no blogue do Renato. Mas uma 
parte deles não entendeu, andam 
passando raiva. Ainda não cap-
taram todo o burlesco, que tan-
to nos diverte, contido naqueles 
textos. Treinemos com os co-
mentários de leitores feitos por 
lá, depois do fracasso da direita 
(nem cabo eleitoral promovido 
por nós adiantou). Vejam que 
comovente esse depoimento de 
um colega nosso:

“Foi a primeira vez que eu 
votei em alguma coisa na USP 
e, infelizmente, não dei sorte, 
pois a chapa Reação [eles cha-
mam assim...] perdeu. Fiquei 
desanimado. […] A plataforma 
dos vencedores é a de estatizar 
as faculdades particulares (sem 
indenização!), abrir concurso 
para faxineiras, proibir a en-
trada de policiais militares no 
campus e outros absurdos. […] 
Como disse o Serra após sua 

derrota: [...]”. 
Tinha leitor bravinho, tam-

bém:
“Os 84% de omissos aca-

baram votando pelo enclave 
universitário. Para que estuda, 
afinal, essa gente, se não conse-
gue nem mesmo reconhecer um 
momento crucial quando se de-
para com um?” 

E leitor saudosista:
“Os estudantes estão desin-

teressados pela política? Nada 
mais óbvio. Importantes maté-
rias escolares como Educação 
Moral e Cívica e Organiza-
ção Social e Política do Brasil 
(OSPB)foram retiradas das gra-
des escolares no governo FHC 
por serem consideradas ‘heran-
ças da Ditadura’”.

Um direitista, um “gênio” e 
um saudosista: isso é maioria? 
Não é. Por mais publicidade gra-
tuita que lhes concedamos. Pelo 
contrário, quanto mais expuser-
mos - nós ou eles - esses discur-
sos, menos apelo eles terão.

grubi

OPINIãO:
O que mostra o resultado das eleições para o DCE

O resultado das eleições para 
o DCE mostrou em primeiro lu-
gar que a ideia de que a chapa 
da direita, a “Reação”, era uma 
ameaça eleitoral revelou-se 
como uma farsa, utilizada como 
pretexto para a chapa da situa-
ção “Não vou me adaptar”, am-
plamente rejeitada nas assem-
bleias e mobilizações, tentar 
atrair uma parte dos estudantes 
que não fazem parte do seu cur-
ral eleitoral com a campanha do 
“voto útil”.

Em segundo lugar, ficou evi-
dente nesta eleição que o voto 
no DCE, como foi estabelecido 
pela esquerda pequeno-burgue-
sa nos períodos de refluxo do 
movimento estudantil, é um 
voto de curral eleitoral, onde 
a maior parte daqueles que 
comparecem às urnas é para lá 
arrastada sem saber absoluta-
mente nada das eleições, dos 
programas e dos debates entre 
as chapas. 

Isso é facilmente demons-
trado na quantidade de votos da 
chapa da situação, que foi am-
plamente rejeitada pelos estu-
dantes nas mobilizações. 

Levando-se em considera-
ção esse fato, o resultado mos-
trou que a suposta “maioria si-
lenciosa da USP”, aquela que 
supostamente seria contra a 
greve e defenderia a presença 
da polícia no campus, simples-
mente não existe, uma vez que 
a “campanha eleitoral”, ou seja, 

o arrebatamento de votos sem 
conteúdo algum da chapa “Re-
ação” não foi feita pelos que 
compõem a chapa, mas pelo 
Estadão, a Folha e a Veja, a rei-
toria e os professores ligados a 
interesses empresariais dentro 
da universidade. 

Se para a eleição, a direita 
consegue, com a ajuda de todo 
esse aparato, 2.500 votos em 
um universo de 80 mil estudan-
tes, nos atos contra o movimen-
to estudantil não conseguem le-
var nem 50 pessoas, o que com-
prova também o caráter fictício 
dessa votação, que nada tem a 
ver com a realidade. 

A vitória da situação, a cha-
pa “Não vou me adaptar” (Psol, 
PSTU), que nesta eleição repre-
senta a esquerda pequeno-bur-
guesa em seu conjunto, encerra 
em si mesma uma grande con-
tradição. Apesar da grande van-
tagem de votos (51% do total), 
essa é provavelmente a diretoria 
mais fraca do DCE até hoje. 

Isso porque, descontando 
os votos que são de um curral 
eleitoral estabelecido por eles 
próprios, a votação não expres-
sa um verdadeiro apoio a essa 
diretoria, mas uma rejeição à 
política da direita.

A eleição, neste momento de 
grande crise e polarização den-
tro da USP, revelou com extre-
ma clareza o seu caráter artifi-
cial, de engrenagem burocrática 
que se impõe ao movimento 

estudantil. 
No momento em que a cri-

se atinge um nível inédito, a 
votação do centro da esquerda 
pequeno-burguesa atinge uma 
enorme soma, ou seja, ela é 
tanto maior quanto maior a sua 
crise política. Fica claro que 
não apenas a eleição não repre-
senta nenhuma opinião pública, 
nenhum movimento, nenhuma 
militância, mas uma manobra 
política que visa tentar recupe-
rar o peleguismo que tradicio-
nalmente domina o DCE.

A função política desta vi-
tória é criar um mecanismo de 
colaboração com a reitoria de 
Rodas para conter a crescente 
evolução do movimento estu-
dantil, uma tarefa que a direita 
não poderia de forma alguma 
cumprir porque levaria a situa-
ção a um nível explosivo.

Os integrantes desta chapa 
buscaram em todo o período 
anterior conter o movimento de 
luta dos estudantes (ocupação 
da FFLCH, ocupação da reito-
ria, desocupação do CRUSP, 
expulsão de alunos por Rodas 
etc.) em função de uma política 
de acordo com Rodas, inclusive 
chocando-se frontalmente com 
o movimento estudantil de luta, 
confiando nas suas negociações 
de bastidores com a reitoria (re-
veladas durante a ocupação). 

Esta chapa foi taxativamen-
te contra a palavra de ordem de 
“Fora Rodas” e não é favorável, 

de fato, apesar de toda a sua am-
biguidade, a retirada da PM do 
campus.

Os 503 votos conseguidos 
pela chapa “27 de Outubro” são 
irrelevantes do ponto de vista de 
uma atuação eleitoral. Eles re-
fletem, no entanto, aquilo que é 
a realidade política mais impor-
tante na USP neste momento.

Os 503 votos da “27 de Outu-
bro” são, por um lado, os votos 
da única chapa que não domina-
va nenhuma máquina eleitoral 
justamente porque é uma chapa 
que nasceu do movimento de 
luta dos últimos anos e não con-
ta nas suas fileiras com a buro-
cracia estudantil e com nenhum 
laço com a burguesia e com o 
aparelho de Estado capitalista. 

Estes votos, além disso, foram 
um passo importante para fortale-
cer o bloco daqueles que estive-
ram à frente da mobilização no 
final de 2011 e que se consolida 
em sua oposição à burocracia an-
timovimento estudantil.

A tarefa que está colocada 
é consolidar o movimento de 
luta que assumiu um perfil cla-
ramente delineado no ano pas-
sado, com base nas importantes 
experiências realizadas, para 
avançar no movimento de rup-
tura com a ditadura burocrática 
que pesa sobre o movimento es-
tudantil e que se manifestou na 
eleição. 

natália Pimenta
Estudante de Letras e militante do PCO


