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Denúncia sobre o envolvimento Da Pm que atua no campus com 
o crime organizaDo está senDo abafaDa Pela granDe imPrensa

A USP nas mãos dos 
bandidos fardados

Na USP, os policiais são comprovadamente bandidos.  
E a imprensa burguesa não tem nada a declarar...

Nas últimas semanas, uma 
reportagem da rede de televi-
são Bandeirantes revelou mui-
to do que está por trás na ope-
ração colocada em marcha pelo 
reitor-interventor João Grandi-
no Rodas e o governo do Esta-
do, do PSDB, de sitiar a USP 
com a Polícia Militar. 

o depoimento de um ex- 
investigador da Polícia civil 
foi claro: a Polícia militar 
que atua na usP [do 16º ba-
talhão da Pm] é paga sema-
nalmente com elevados valo-
res pelo Primeiro comando 
da capital (Pcc). 

Segundo o investigador, que 
só denunciou à televisão este 
fato sob a condição de ano-
nimato, os policiais militares 
estariam, inclusive, recebendo 
encomendas de morte do PCC. 
“agora, quem aperta o gati-
lho, são policiais militares”, 
declararam os apresentadores 
do Jornal da Band. 

O envolvimento da Polícia 
Militar com o tráfico de drogas 
não é novidade para ninguém, 
aliás, todos sabem que essa é 
a regra na polícia, no entanto, 

nesse caso, a denúncia é bas-
tante reveladora.

Isto porque os Policiais Mi-
litares foram colocados na USP 
sob uma intensa campanha 
montada pelo governo do esta-
do e pelo reitor com os cínicos 
pretextos de “trazer a paz” e 
“garantir a segurança” em uma 
situação criada em grande me-
dida pela própria imprensa bur-
guesa que falava, meses atrás, 
de uma “crise de segurança”. 
Como seria possível que a po-
lícia trouxesse mais segurança 
à USP uma vez que os próprios 
policiais do 16º BP que atuam 
no campus foram investigados 
por receberem encomendas de 
morte do crime organizado? 
A “solução” apresentada pelo 
governo para supostamente 
conter a marginália na USP 
foi colocar os piores marginais 
para vigiar as ruas da Cidade 
Universitária.

A campanha do reitor e do 
governo do estado foi por água 
a baixo. os grandes “promo-
tores da paz” são, na realida-
de, grandes aliados do tráfico 
de drogas. Isso que fez cair por 

terra também a campanha da 
venal revista Veja, do Estado de 
S. Paulo e da direita contra os 
estudantes da USP, de que es-
tes eram “maconheiros”, “vân-
dalos”, “criminosos”, quando 
quem são os criminosos são 
os policiais que eles ajudaram 
a colocar na universidade. Os 
documentos que corroboram 
a denúncia foram, inclusive, 
apresentados ao comando da 
PM e ao próprio governador do 
estado que, tal como Rodas, é 
obrigado pela Lei a dar anda-
mento à investigação e apura-
ção dos fatos e à punição dos 
responsáveis. A Lei, no entan-
to, só serve quando é para ser 
usada contra os que protestam 
contra os poderosos.

E é bom que fique claro que 
nenhum desses órgãos de im-
prensa se tratará os policiais 
por criminosos, reservando as 
acusações exclusivamente aos 
estudantes que lutam em de-
fesa da universidade pública e 
gratuita. 

O silêncio da imprensa bur-
guesa, que no período anterior 
cobriu amplamente os aconte-

cimentos na USP na época da 
ocupação da reitoria, é um tes-
temunho de que está em mar-
cha mais uma operação mon-
tada para defender interesses 
escusos e ocultar da população 
e, em particular, da comunida-
de universitária, o que está de 
fato acontecendo. 

Isso fica claro mais ainda 
quando o ex – investigador da 
Polícia Civil afirma que a Se-
cretaria de Segurança Pública 
arquivou a denúncia e desig-
nou os policiais para fazerem o 
patrulhamento da USP. Por que 
será que a conivência da Se-
cretaria de Segurança Pública 
com os crimes cometidos pe-
los Policiais Militares não será 
alvo dos questionamentos dos 
órgãos da imprensa burguesa?

A mesma imprensa que fez 
um grande alarde na época em 
que o estudante Felipe Ramos 
Paiva foi assassinado dentro 
do campus para defender a 
entrada da polícia na univer-
sidade supostamente para pre-
venir crimes como esse (sobre 
o qual falaremos nas próximas 
edições) não tem nada a dizer 

sobre o envolvimento dos po-
liciais militares com o crime 
organizado? 

Uma denúncia como essa 
que esclarece todos os recentes 
acontecimentos na USP será 
relegada ao esquecimento pela 
venal imprensa burguesa bra-
sileira. A ocupação da reitoria 
pelos estudantes em protes-
to contra a Polícia Militar no 
campus, no entanto, foi capa 
de vários jornais por semanas, 
nas quais os jornalistas direi-
tistas “paladinos da justiça” e 
“defensores da paz” disseram: 
os estudantes não querem a po-
lícia porque querem fumar ma-
conha no campus. 

Era evidente que isso era 
uma tentativa de caluniar o mo-
vimento de luta dos estudantes. 
Agora, a máscara caiu.  

Apesar de toda a campanha 
direitista e, porque não dizer 
criminosa, da imprensa burgue-
sa, os estudantes fizeram o que 
devia ser feito: protestaram ve-
ementemente contra a polícia 
no campus e devem continuar 
se organizando para expulsá-la 
da universidade.     l.g. e r.D.

OPINIãO:

Por que é preciso derrubar Rodas
O movimento estudantil 

adotou a palavra de ordem “fora 
Rodas”. No entanto, muitos ain-
da questionam abertamente se a 
saída do reitor-interventor pro-
duzirá algum efeito sobre os ru-
mos da universidade.

Em menos de quatro me-
ses, Rodas prendeu quase 90 
estudantes para tentar calar o 
movimento estudantil. Entre as 
medidas mais recentes, está a 
reformulação do regimento da 
pós-graduação, sendo que um 
dos pontos da mudança é o fim 
da gratuidade da mesma; um co-
ronel da PM foi apontado para 
chefiar a Guarda Universitária, 
transformando abertamente em 
instrumento de repressão o que 
deveria ser uma guarda patri-
monial.

Isso ocorreu poucos dias 
depois de vir à tona um relató-
rio secreto da Polícia Civil que 
durante a investigação da morte 
do estudante Felipe Ramos de 
Paiva descobriu que os policiais 

militares do batalhão designado 
para vigiar a USP estão envolvi-
dos com o narcotráfico. Segun-
do o relatório, a informação era 
de conhecimento da Secretaria 
de Segurança Pública e o reitor-
-interventor, com o aval do go-
verno do Estado, ainda assim 
colocou os bandidos fardados 
para tomar conta da universida-
de.

Esse fato serviu para com-
provar que a presença da polícia 
no campus nada tem a ver com 
segurança, como alegou João 
Grandino Rodas na época, mas 
sim com a repressão aos movi-
mentos que se colocam como 
obstáculo à privatização da uni-
versidade.

Alguém poderá perguntar 
“De que adianta derrubar o rei-
tor?”, já que o governo do Es-
tado tem o poder para escolher 
outro reitor igualmente ruim.

A reivindicação de saída do 
reitor deve sim ser acompa-
nhada de uma reivindicação de 

mudança do regime de poder 
na universidade. Na pauta da 
greve, a reivindicação de “esta-
tuinte livre e soberana já” vinha 
subordinada ao “fora Rodas”. 

O objetivo dessa reivindi-
cação é também a conquista da 
total autonomia da universidade 
e a constituição de outro regime 
de poder, em que tenha voz toda 
a comunidade universitária, em 
epecial os estudantes, que são a 
maioria da universidade.

“Mas e se conseguirmos 
apenas derrubar Rodas e não 
mudar, ao menos de imediato, 
nem um milímetro do regime 
de poder?”. Será ainda assim 
um grande ganho. Um dos mo-
tivos para derrotar Rodas agora 
é que isso interromperia ine-
vitavelmente os planos do go-
verno do PSDB, ainda que não 
permanentemente. Se Rodas 
renunciar, ou coisa que o valha, 
isso seria equivalente ao gover-
no reconhecer que seus planos 
foram amplamente rejeitados e 

este seria forçado a recuar.
O mais importante de tudo, 

no entanto, é que a derrubada 
de Rodas resultaria em uma 
profunda mudança na relação 
de forças dentro da universi-
dade, abrindo caminho para 
o desenvolvimento das lutas 
e da organização estudantil e 
para novas conquistas. A dire-
ção do DCE e seus aliados não 
conseguem compreender esse 
problema, apesar de falarem da 
“correlação de forças” a todo o 
momento, em geral para expli-
car aos estudantes porque não é 
possível lutar, entrar em greve, 
ocupar um prédio etc., ou seja, 
tomar qualquer iniciativa con-
creta contra a ditadura do reitor-
-interventor e a privatização da 
universidade.

É preciso uma enorme mobi-
lização para derrubar o preposto 
do governo do estado na USP, 
rejeitado até por parte da pró-
pria burocracia universitária. E 
isso precisa ser feito logo, antes 
que ele destrua completamente 
a universidade. 

rafael Dantas
Estudante de Letras e militante do PCO

Estudantes presos 
por ocupação 
da Reitoria em 
2011 podem 
estar ameaçados 
de expulsão da 
universidade

Na semana passada, duas es-
tudantes que foram presas pela 
ocupação da reitoria em 2011 
receberam uma notificação da 
Reitoria da universidade com a 
informação da abertura de pro-
cesso administrativo contra elas.

Importante lembrar que foi 
por meio de processos adminis-
trativos que os estudantes acu-
sados de ocuparem a Moradia 
Retomada (antiga ocupação no 
bloco G do CRUSP reintegrada 
pela PM durante o carnaval, com 
11 estudantes presos), que seis 
estudantes da USP foram expul-
sos durante as férias.
fonte: uspemgreve.blogspot.com.br

Mande sua denúncia para o 
Jornal da USP Livre!
• e-mail: usplivre@hotmail.com
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as aventuras 
De roDinhas
Episódio de hoje: 
O coroinha

Rodinhas foi coroinha na 
Igreja F. Tirando o fato 

de que ele bebia o vinho da mis-
sa ou comia algumas hóstias, es-
condido em um canto, sua vida 
de coroinha não teve nenhum so-
bressalto. Ou melhor, havia o pa-
dre Z., um sujeito extremamente 
piedoso e que seguia à risca o 
Evangelho: “Deixai vir a mim as 
criancinhas”. As senhoras beatas 
deixavam que seus filhos “fos-
sem ao padre”, o representante 
de Jesus na Terra, pois isso os 
santificaria um pouco mais.

Quando o filho de dona Fi-
dúcia voltava para casa, nos 
dias de missa, ele parecia mes-
mo mais santificado, ou pelo 
menos mais distante da nossa 
realidade tão degradada, tão ter-
rena. E assim ocorria com mui-
tos outros coroinhas.

Passaram os anos e o bispo, 
cardeal e Prefeito da Sagrada 
Congregação para a Doutrina da 
fé, que acobertou tantos casos de 
pedofilia, virou papa. Pressiona-
do pelos milhares de processos, 
que chegaram a fazer algumas 
dioceses americanas pedirem 
concordata, o papa teve que abrir 
o coração e confessar a verdade 
abafada por tantos anos. (Até 
parece que você está lendo uma 
historinha infantil, mas eu lhe as-
seguro que isso é verdade!)

Vejam que curioso é, quan-
do a história se repete: na Uni-
versidade em que Rodinhas é 
rei, um padre, digo, professor, 
que denunciou a pedofilia, digo, 
o estado lastimável em que os 
cadáveres eram conservados, 
além de utilizarem produtos 
cancerígenos, foi considerado 
um criminoso. O rei Rodinhas 
abriu um processo contra o pro-
fessor, por difamar a imagem da 
Igreja, digo, da realeza – exata-
mente o que fazia a Igreja na-
queles tempos. E os outros sú-
ditos aproveitaram as benesses 
do rei, e se calaram diante da 
majestade! Sem o silêncio real 
da nobreza, nenhum rei se man-
tém no poder.

Mas tudo passa, e um dia o 
que estava velado vem à luz. O 
Vaticano reconheceu os milha-
res de casos mais graves de pe-
dofilia na Igreja. Na época em 
que eles surgiram em profusão, 
a Igreja protegia os seus agentes, 
porque era melhor punir os pa-
dres que olhavam para as maze-
las da sociedade. Ironias da vida: 
as boas senhoras quiseram que 
os milicos tirassem o Presidente 
do poder, porque os comunistas 
comiam criancinhas, e na verda-
de eram os padres anticomunis-
tas que faziam isso! Quanto ao 
reino do Rodinhas....

por reginaldo Parcianello

ENTREVISTA COM UM ESTUDANTE SOBRE A REFORMULAçãO DA PóS-GRADUAçãO:

“É mais do que a política de privatização.  
É uma política de sucateamento do ensino”
Durante o ato-protesto realizado quarta-feira, 28 de março, em 
frente à reitoria, o Jornal da usp livre! entrevistou o estudante 
Flávio Moraes, mestrando em Física e representante discente de 
sua unidade. Confira a entrevista abaixo:

flávio, qual é a principal 
alteração no regimento e qual 
o seu significado?

O principal não são os pon-
tos que estão sendo alterados, 
mas a política que está por trás 
da reformulação do regimento. 
Ele traz a questão dos encurta-
mentos dos prazos, os mestran-
dos vão ter que se formar mais 
rápido. Há, por trás dele [do 
regimento], a entrada de não-
-doutores nas universidades 
para ministrar cursos. Tudo isso 
está voltado a uma mercantiliza-
ção do curso de mestrado e dou-
torado. Houve uma mudança 
sobre a proposta do que é uma 
tese de doutorado que fala sobre 
a inovação e tecnologia. Eles re-
tiram o envolvimento do estado 
da arte e colocam, também, de-
senvolvimento profissional, du-
rante o trabalho de doutorado. 
Isso deixa bem claro a proposta 
do regimento. Hoje, a USP é a 
que mais forma doutores. Eles 
querem aumentar esse número, 
mas que não desenvolvem o 

estado da arte na sua área, mas 
sim, os que desenvolvem um 
conhecimento tecnológico. Mas 
o desenvolvimento tecnológico 
e inovação já se tem em todo 
lugar. As empresas têm que 
promover o desenvolvimento 
da tecnologia para existirem. 
Agora, estão tirando a função 
das empresas e trazendo para a 
universidade. Não estou dizen-
do que é ruim existir desenvol-
vimento tecnológico. Existe, 
inclusive, um proposta do MEC 
para que existam cursos de de-
senvolvimento de tecnologia no 
Brasil, mas uma coisa é o curso, 
outra coisa é voltar todo a pós-
-graduação de uma universidade 
para o desenvolvimento tecno-
lógico. Esse regimento, inclu-
sive, permite que as empresas 
realizem cursos de formação de 
professores dentro da universi-
dade. Porque o profissional que 
educa as pessoas para uma em-
presa, mesmo não sendo doutor 
ou mestre, poderá ser vinculado 
à universidade. O curso que ele 

dá para a empresa ele pode-
rá dar no mestrado como um 
curso profissionalizante. Esse 
curso não necessariamente vai 
ser considerado ensino, mas ex-
tensão, o que dá a possibilidade 
de ser pago. Existe uma série 
de ataques presentes na política 
desse regimento, O problema 
em combatermos esse regimen-
to ponto a ponto é que não com-
batemos a política por trás dele 
– que é nosso principal inimigo.

você considera que esse 
processo se dá pela política 
de privatização da universi-
dade?

É mais do que a política de 
privatização. É uma política de 
sucateamento do ensino. O ensi-
no vai ser elitizado, mas a quali-
dade vai diminuir – no sentido de 
questionamentos e vivência. Por 
exemplo, em especial nas huma-
nidades, mais que nas exatas, o 
questionamento sobre política.

Nas humanas se tem mais 
tempo, menos cobrança dos 
alunos. Na economia, na POLI, 
vê-se estudante já entrando 
para o mercado de trabalho. Es-
ses estudantes têm muito me-
nos tempo e muito menos con-

dições de fazer um questiona-
mento político. Para quem quer 
sucatear todo o país, diminuir o 
questionamento político é uma 
ferramenta muito útil. Onde 
mais existe o questionamento é 
dentro da universidade, portan-
to, esse sucateamento é voltado 
para formar uma elite pequena 
pouco questionadora.

como vocês, estudantes da 
pós, pretendem se organizar 
para barrar essa política?

Essa é uma questão compli-
cada porque as consequências 
começam hoje, aprovado ou 
não o regimento. Mesmo se for 
aprovado, não será sem desta-
ques. Temos um tempo peque-
no para promover modifica-
ções. Uma maneira é fazer uma 
proposta de melhora qualitativa 
na pós-graduação. Se tivermos 
uma proposta de regimento 
muito superior a essa, a qual 
agente consiga propor, é muito 
difícil que se consiga aprovar 
outra coisa senão aquilo que 
agente propor. Então, temos um 
tempo muito curto para um tra-
balho muito grande e para pro-
por uma melhora qualitativa no 
regimento da pós-graduação. 

RODAS FALOU A RáDIO CONTRA A CHAPA “27 DE OUTUBRO” E SEU PROGRAMA 
PELA “MAIORIA ESTUDANTIL” NO COMANDO DA UNIVERSIDADE

Uma provocação ou um ato de desespero?
Em entrevista concedida no 

dia 30 de março à rádio Ban-
deirantes, João Grandino Rodas 
mostra como esteve bastante 
atento às eleições para o DCE, 
particularmente às colocações 
feitas pela chapa “27 de Outu-
bro”, formada pelos estudantes 
que ocuparam a reitoria e impul-
sionaram as mobilizações contra 
a Polícia Militar no campus e a 
privatização da universidade no 
último período. 

“É de conhecimento de todos 
que existem grupos extremistas 
que dizem que o comando da 
universidade deve ser tomado 
pelos alunos. Com todo o res-
peito que se tenha aos alunos, 
mas é impossível que uma uni-
versidade seja comandada pelos 
alunos, está escrito lá [se refere 
ao programa da chapa]. É ob-
vio que grupos desse naipe sejam 
contrários a tudo. Então é muito 
provável que também sejam con-
trários a isso [à nomeação de um 
PM como chefe da segurança]. 
Eu diria até o seguinte: poderia a 
universidade colocar como supe-
rintendente de assistência social 
da USP a Madre Tereza de Cal-
cutá que eles seriam contrários. 
Porque na realidade o fato é ser 
contrário por definição, como 
são contrários atualmente a quem 
está” (grifos nossos). 

Apesar de tentar caracterizar 
os estudantes que lutaram contra 
a PM e que defendem um go-
verno com maioria estudantil na 
universidade como um bando de 
lunáticos, a declaração por si só 
mostra a preocupação da reitoria 
com a organização dos estudantes 
e, mais precisamente, com uma 

proposta levantada pelos setores 
que participaram das recentes 
mobilizações para, de fato, revo-
lucionar a estrutura de poder da 
universidade.

O governo tripartite propor-
cional da universidade é a an-
títese do atual regime de poder 
(autoritário, antidemocráticoe 
centralizado em um punhado 
de professores titulares que, por 
sua vez, estão submetidos a um 
interventor do Estado, o próprio 
reitor).

Não foi à toa que os setores 
que compunham a chapa “27 de 
Outubro” (PCO, LER-QI, POR, 
Práxis, autonomistas e anarquis-
tas) nas eleições para o DCE le-
vantaram a “maioria estudantil” 
como proposta para modificar 
radicalmente a forma como a uni-
versidade é administrada. A luta 
dos estudantes contra a presen-
ça da polícia no campus, contra 
a ditadura do reitor-interventor 
e a privatização da universidade 
é uma luta pela transformação 
profunda da universidade, que só 
pode se dar por completa a par-
tir do momento em que a própria 
comunidade universitária - e não 
os seus atuais “dirigentes”, sejam 
eles professores ou burocratas 
acadêmicos - tomar para si o po-
der existente na universidade. 

Foi justamente por considerar 
insuficiente que a comunidade aca-
dêmica eleja um reitor que submeta 
toda a universidade a seu controle, 
sem que sequer se altere a compo-
sição do Conselho Universitário 
que os setores que estiveram à fren-
te da luta do ano passado levanta-
ram essa proposta para modificar o 
regime existente na USP.

Desde que começou a ser pu-
blicado, durante a ocupação da 
reitoria em novembro passado, 
o Jornal da usP Livre! adotou 
como sua bandeira de luta as pa-
lavras de ordem de “Fora Rodas 
e a PM! Universidade pública e 
gratuita! e Poder Estudantil!”. 
Quando falamos em “Poder Es-
tudantil” estamos falando exata-
mente disso: governo tripartite 
da universidade proporcional ao 
peso numérico de cada um dos 
três setores que compõem a pró-
pria universidade - estudantes, 
professores e funcionários - ou 
seja, com maioria estudantil.

Dedicaremos, nas próximas 
edições, mais algumas linhas so-
bre esse assunto a fim de escla-
recer ao conjunto dos estudantes 
de que se trata a proposta conde-
nada por Rodas e defendida por 
aqueles que se levantaram contra 
a ditadura do reitor-interventor e 
de seu Conselho Universitário de 
paus-mandados.

No entanto, outra declaração 
dada pelo reitor-interventor em 
sua entrevista nos chamou a aten-
ção e merece aqui um comentá-
rio. Rodas afirmou que na USP 
há “grupos” que defendem uma 
“melhoria” da guarda universi-
tária, proposta defendida, sobre-
tudo, pela chapa situacionista e 
que venceu a eleição para o DCE, 
a “Não vou me adaptar” (Psol e 
PSTU). 

“A USP possui muitos grupos 
e muito se falou sobre essa ques-
tão do convênio com a PM e um 
dos grupos diz que o que precisa 
haver é uma guarda melhorada”, 
disse. 

“Em primeiro lugar a univer-

sidade precisa de uma guarda que 
tenha características próprias de 
uma guarda patrimonial e de pro-
teção às pessoas e que essa guar-
da precisa ser intensificada justa-
mente para que a PM não precise 
estar aqui todo o tempo e toda a 
hora. E isso é uma das propostas 
de um dos grupos que eu ouvi (...) 
e é isso que se procura fazer”. 

Essa última declaração do 
reitor-interventor mostra a pro-
ximidade dos setores pelegos do 
movimento estudantil, que a todo 
momento procuraram frear a luta 
dos estudantes contra a reitoria e 
o governo, com a própria reitoria, 
ou melhor, sua total capitulação 
diante da política do reitor-inter-
ventor.

As eleições para o DCE não 
são e não podem ser confundidas 
com eleições para a prefeitura do 
campus.Que o campus deva ter, 
por exemplo, iluminação ade-
quada em seus pontos de ônibus 
é óbvio e é, ademais, uma obriga-
ção da administração da univer-
sidade. Não está em discussão. 
O que o movimento estudantil 
coloca em discussão na universi-
dade é qual deve ser a política e 
que métodos devem ser adotados 
para a defesa do caráter público e 
gratuito da universidade, hoje sob 
ataque da reitoria e do governo 
do PSDB que decidiram impor a 
presença da polícia militar à co-
munidade universitária para evi-
tar que o protesto contra sua po-
lítica de privatização e destruição 
da USP se generalize e adquira 
proporções que a simples dema-
gogia e as mentiras deslavadas 
não serão capazes de ocultar. 

l. g.


