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Usando novamente o regimento interno 
criado dUrante a ditadUra militar

Rodas quer expulsar os 
84 estudantes presos na 
desocupação do CRUSP 
e da reitoria 
Pelo menos 10 já foram intimados a depor; Documentos 
recebidos pelos alunos não informam qual a acusação feita 
pela reitoria, mas já indicam que a punição será a “eliminação”

Nesta semana, cerca de 10 
estudantes, dentre os quais al-
guns foram presos pela tropa 
de choque da PM durante o 
carnaval, no dia 19 de feverei-
ro, e outros detidos na desocu-
pação da reitoria em novembro 
passado, foram informados da 
abertura de um processo admi-
nistrativo com objetivo de ex-
pulsa-los  e intimados pela rei-
toria a prestar esclarecimentos.

Os artigos 248, IV e 249, 

IV, do Decreto Estadual 
nº 52.906, de 27 de março de 
1972, em vigor no Regimento 
Geral da USP, estão sendo usa-
dos novamente para ameaçar 
os estudantes que participaram 
da ocupação da reitoria e da 
moradia retomada (térreo do 
bloco G do CRUSP). Os arti-
gos prevêem respectivamente a 
“eliminação” de estudantes que 
tenham cometido “infrações 
contra o Regime Disciplinar” 

e a “eliminação definitiva nos 
casos em que for demonstra-
do, por meio de inquérito, ter 
o aluno praticado falta conside-
rada grave”.

Tal como na época da Inqui-
sição, o processo movido pela 
reitoria não visa o esclareci-
mento e a apuração dos fatos, 
mas única e exclusivamente a 
condenação.

Pouco a pouco, os estu-
dantes que participaram das 

últimas mobilizações estão 
sendo comunicados por e-mail 
e orientados a comparecer às 
sessões de alunos de seus cur-
sos para serem intimados a de-
por no processo.

A perseguição contra os es-
tudantes deve ser debatida na 
próxima assembleia geral para 
que sejam aprovadas ações 
para colocar um fim aos pro-
cessos e à perseguição política 
na USP.

é preciso dar uma 
resposta aos novos 
ataques da reitoria
TODOS À 
ASSEMBLEIA 
GERAL DOS 
ESTUDANTES
QUINTA-FEIRA, 19/4
ÀS 18H, NO PRÉDIO 
DA HISTÓRIA E 
GEOGRAFIA

Seis estudantes já foram ex-
pulsos e uma nova leva de pro-
cessos promovidos pela reito-
ria veio para complementar as 
prisões e processos sofridos na 
Justiça comum pelos estudan-
tes que participaram das últimas 
mobilizações contra a ditadura 
do reitor-interventor na USP.

Além disso, Rodas continua 
avançando com seu plano de 
privatização, com a alteração do 
Estatuto da Pós-Graduação que 
prevê o estabelecimento de mais 
cursos pagos na universidade.

E para tentar impedir que os 
estudantes se levantem contra 
essas medidas o reitor-interven-
tor indicou uma nova direção, 
composta por policiais milita-
res, para a Guarda Universitária.

É preciso responder à altura 
a esses ataques. não podemos 
aceitar calados a privatização e 
a repressão impostas por rodas.

O que diz o decreto da Ditadura ainda em vigor no Regimento da USP?
DECRETO Nº 52.906, DE  27 DE 
MARÇO DE 1972

REGIMENTO GERAL DA UNI-
VERSIDADE DE SÃO PAULO 
(ANTIGO REGIMENTO) (em vigor 
por força do disposto no art. 4º das 
Disposições Transitórias do Regi-
mento Geral da USP)

artigo 247 - O Regime Disciplinar 
visa assegurar, manter e preservar a 
boa ordem, o respeito, os bons cos-
tumes e preceitos morais, de forma a 
garantir a harmônica convivência en-
tre docentes e discentes e a disciplina 
indispensável às atividades universi-
tárias.
Parágrafo único - O Regime Discipli-
nar a que estará sujeito o pessoal do-
cente e discente será estabelecido no 
Regimento de cada Unidade, subordi-
nando-se às normas deste Regimento.

artigo 248 - As infrações do Regi-
me Disciplinar cometidas pelo corpo 
discente serão punidas pelas sanções 
seguintes:
I - advertência verbal;
II - repreensão por escrito;
III - suspensão;
IV - eliminação.
§ 1º - A aplicação das penas previstas 
nos itens I e II, e bem assim no item 
III quando por prazo não superior a 
quinze dias, independe da instaura-
ção de processo. (parágrafo revogado 
pelo Regimento Geral da Universida-
de de São Paulo)
§ 2º - A aplicação de pena disciplinar 
far-se-á segundo normas aprovadas 
pelo CTA e baixadas por portaria do 
Reitor. (parágrafo revogado pelo Re-
gimento Geral da Universidade de 
São Paulo)

artigo 249 - As penas referidas no ar-
tigo 248 deste Regimento serão apli-
cadas nos seguintes casos:
I - pena de advertência, nos casos de 
manifestação de desrespeito às nor-
mas disciplinares, constantes do Re-
gimento das Unidades, qualquer que 
seja a sua modalidade e reconhecida a 
sua mínima gravidade;
II - pena de repreensão nos casos de 
reincidência e todas as vezes em que 
ficar configurado um deliberado pro-
cedimento de indisciplina, reconheci-
do como de média gravidade;
III - pena de suspensão nos casos de 
reincidência de falta já punida com 
repreensão e todas as vezes em que a 
transgressão da ordem se revestir de 
maior gravidade;
IV - pena de eliminação definitiva nos 
casos em que for demonstrado, por 
meio de inquérito, ter o aluno pratica-
do falta considerada grave.
§ 1º - A pena de suspensão implicará 
na consignação de falta aos trabalhos 
escolares, durante todo o período em 
que perdurar a punição, ficando o 
aluno impedido durante esse tempo 
de freqüentar a Unidade onde estiver 
matriculado.
§ 2º - A penalidade será agravada, em 
cada reincidência, o que não impede 
a aplicação, desde logo, a critério da 
autoridade, de qualquer das penas, se-
gundo a natureza e gravidade da falta 
praticada.
§ 3º - A penalidade disciplinar consta-
rá do prontuário do infrator.
§ 4º - As sanções referidas neste artigo 
e parágrafos não isentarão o infrator 
da responsabilidade criminal em que 
haja incorrido.

artigo 250 - Constituem infração 
disciplinar do aluno, passíveis de 

sanção segundo a gravidade da falta 
cometida:
I - inutilizar, alterar ou fazer qualquer 
inscrição em editais ou avisos afixa-
dos pela administração;
II - fazer inscrições em próprios uni-
versitários, ou em suas imediações, 
ou nos objetos de propriedade da 
USP e afixar cartazes fora dos locais 
a eles destinados;
III - retirar, sem prévia permissão 
da autoridade competente, objeto ou 
documento existente em qualquer 
dependência da USP;
IV - praticar ato atentatório à moral 
ou aos bons costumes;
V - praticar jogos proibidos;
VI - guardar, transportar ou utilizar 
arma ou substância entorpecente;
VII - perturbar os trabalhos escolares 
bem como o funcionamento da ad-
ministração da USP;
VIII - promover manifestação ou 
propaganda de caráter político-
-partidário, racial ou religioso, bem 
como incitar, promover ou apoiar 
ausências coletivas aos trabalhos es-
colares;
IX - desobedecer aos preceitos re-
gulamentares constantes dos Regi-
mentos das Unidades, Centros, bem 
como dos alojamentos e residências 
em próprios universitários.

artigo 251 - A competência para 
aplicar as sanções determinadas no 
artigo 248 caberá:
I - as penalidades de advertência, aos 
membros do corpo docente;
II - as penalidades de repreensão, ao 
Chefe de Departamento ou ao Dire-
tor, conforme o caso;
III - as penalidades de suspensão até 
trinta dias, ao Diretor da Unidade;
IV - as penalidades de suspensão 

por mais de trinta dias, ao Conselho 
Interdepartamental ou Órgão equi-
valente, conforme o Regimento da 
Unidade;
V - as penas de eliminação, ao CTA, 
por proposta da Congregação ou ór-
gão equivalente;
VI - quaisquer penalidades, ao Reitor.

artigo 252 - Fica assegurado ao in-
frator, punido por qualquer sanção, 
o direito de apresentar a sua defesa, 
pela interposição de recurso de efeito 
devolutivo, aos órgãos imediatamen-
te superiores, obedecendo à seguinte 
ordem:
I - em relação aos docentes, o Dire-
tor;
II - em relação do Diretor, a Congre-
gação ou o órgão equivalente;
III - em relação à Congregação, o 
Reitor;
IV - em relação ao Reitor, o CO; 
(revogado pelo Regimento Geral da 
Universidade de São Paulo)
V - em relação ao CTA, o CO.
Parágrafo Único - Decorridos dois 
anos do cumprimento de uma pena-
lidade, observando o infrator con-
duta exemplar, poderá ele pleitear 
a sua reabilitação, a fim de obter o 
cancelamento das anotações puniti-
vas, mediante requerimento à Con-
gregação ou órgão equivalente, nos 
casos de advertência e repreensão, e 
ao CTA, no caso referido no inciso 
III do artigo 249 deste Regimento.

artigo 253 - As penas disciplinares 
aplicáveis aos membros do corpo 
docente são:
I - advertência;
II - repreensão;
III - suspensão;
IV - demissão.

§ 1º - As penas de advertência e re-
preensão serão aplicadas nos casos 
de omissão ou negligência, confor-
me sua gravidade.
§ 2º - A pena de suspensão será apli-
cada:
I - nos casos de se revestir de dolo 
ou má fé a falta de cumprimento dos 
deveres, bem como na reincidência 
de falta já punida com repreensão;
II - no caso de o docente de qualquer 
forma contribuir ou influir para atos 
de indisciplina dos alunos.
§ 3º - O docente suspenso perderá to-
das as vantagens e direitos decorren-
tes do exercício da função, durante o 
período da suspensão.
§ 4º - Caberá pena de demissão de 
docente, determinada após processo 
administrativo, nos casos de:
I - incompetência didática ou cientí-
fica;
II - desídia no desempenho das res-
pectivas atribuições;
III - prática de ato incompatível com a 
moralidade e dignidade universitárias.
§ 5º - Aos docentes punidos aplica-se 
o que determina o § 4º do artigo 249 
e, no que couber, o artigo 252 e seu 
parágrafo único.

artigo 254 - A competência para 
aplicação das penas disciplinares im-
postas aos docentes caberá:
I - nos casos de advertência ao chefe 
de Departamento ou ao Diretor, con-
forme o caso;
II - nos casos de repreensão, ao Di-
retor;
III - nos casos de suspensão à Con-
gregação ou órgão equivalente por 
proposta do Diretor;
IV - nos casos de demissão, ao Rei-
tor, por proposta da Congregação ou 
outro órgão competente da USP.

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

O Jornal da UsP livre! 
é uma iniciativa dos estu-
dantes da USP que participa-
ram da ocupação da Reitoria 
contra a PM, os processos e 
a ditadura do reitor-interven-
tor João Grandino Rodas. 

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

A ignorância de Rodas
Quando o ex-governador do 

Estado de São Paulo, o fami-
gerado José Serra, escolheu, o 
hoje também famigerado Prof. 
Dr. João Grandino Rodas, fê-
-lo de uma lista na qual Rodas 
constava como segunda opção. 
Serra o escolheu não pelas qua-
lidades, mas pelo papel que de-
veria cumprir, papel esse que 
nada tem que ver com o ensino.

Nada tem que ver com o 
ensino, pois quem coloca po-
liciais para vigiar alunos vai 
contra toda e qualquer filoso-
fia educacional. Não se educa 
com opressão, educa-se com o 
exemplo. Essa é uma lei fun-
damental. Não só fundamental 
como vulgar. É do conheci-
mento de qualquer um. Nem 
mesmo um educador de for-
mação behaviorista misturaria 
força policial com estudo.

Mas o papel de Rodas, nós 
já sabemos, é privatizar a USP. 
Para isso, e apenas para isso, 
ele foi escolhido. Mas, deixan-
do tudo isso de lado, como se 
isso não bastasse, julguemos 
a capacidade de Rodas para o 
cargo que ocupa, levando em 
consideração a mentira de que 
ele ocupa o cargo por que tem 
capacidade. Nesse caso, o es-
colhido teria de ter, pelo me-
nos, três qualidades: 1. Conhe-
cer o seu ofício; 2. Conhecer 
seu instrumento de trabalho; 3. 
Conhecer aqueles para quem 
trabalha.

Rodas seria o candidato ide-
al se: 1. o ofício dele fosse pre-
parar a universidade para a pri-
vatização; 2. trabalhasse como 
interventor; 3. se aqueles para 
quem trabalha fosse o PSDB, 
ou Alckmin, ou Serra, ou um 
patife qualquer.

Mas, esperava-se que (1) 
seu ofício fosse o de admi-
nistrador de um centro de en-
sino, (2) seu instrumento de 
trabalho fosse a educação e 
(3) trabalhasse para os alunos 
da universidade. Nesse caso, 
ele deveria, no mínimo, saber 
o que é administração, o que é 
educação, o que é aluno e o que 
é universidade. Nada disso ele 
sabe. Se soubesse o que é ad-
ministração não administraria 
para um bando de tubarões que 
querem destruir, sucatear a uni-
versidade e depois darem-na de 
bandeja para a iniciativa priva-
da. Ensino não combina com 
negócio. Educação serve para 
a formação espiritual do ho-
mem e não para o comércio de 
indivíduos. Rodas nada sabe de 
educação. Quando expulsa alu-
nos, quando processa alunos, 
age como carrasco e não como 
professor. Ele faria o mesmo 
com os próprios filhos? Não!

O que diria um verdadeiro 
educador? A professora titular 
da Faculdade de Filosofia, Ma-
ria das Graças de Souza – ela 
sim uma verdadeira educadora 
–, apesar de não ter concordado 
com a tomada da reitoria – pelos 
alunos que se revoltaram contra 
a presença da PM no campus –, 
disse: “Mas nós temos que ficar 
do lado deles, afinal são os nos-
sos meninos.” Palavras de pro-
fessora, palavra de mãe.

Quando Rodas aprenderá que 
o ofício do educador é educar? 

Mas há uma questão ainda 
mais grave: Rodas sabe mesmo 
para que serve uma universida-
de e, sobretudo, como adminis-
trá-la?

O Prof. Dr. J. G. Rodas, co-
mentando as eleições para o 

DCE, disse que a Chapa 27 de 
Outubro propunha que os alu-
nos se encarregassem da uni-
versidade. Segundo Rodas, o 
Magnífico, isso é impossível. O 
Magnífico Reitor não conhece 
sequer a origem e desenvolvi-
mento das universidades, orga-
nismos para o qual ele trabalha. 

A primeira universidade 
apareceu na Itália, em 1088. A 
Universidade de Bologna foi 
formada por estudantes que se 
encarregaram de contratar pro-
fessores para o ensino das leis. 
O propósito desses estudantes 
era a defesa de cidadãos estran-
geiros que se dirigiam à Itália 
(na época, dividida em diversos 
territórios) para estudar. Quan-
do chegavam, acabavam por se 
agrupar em moradias destina-
das a estudantes. Essas mora-
dias eram divididas em blocos 
que se organizavam segundo a 
nacionalidade, ou local de nas-
cença do estudante. Esses blo-
cos eram denominados natio, e 
daí advém a palavra moderna 
“nação”. As diversas “nações” 
uniram-se contra os desmandos 
das autoridades repressoras (as 
PMs da época) que se aprovei-
tavam dos estudantes, dada a 
condição de estranhos deles. 
Uniram-se e criaram essa enti-
dade monumental que hoje se 
denomina UNIVERSIDADE. 

Na Idade Média, o aluno, 
antes de adentrar a universida-
de, formava-se em sete maté-
rias: retórica (arte de argumen-
tar), gramática (arte de escre-
ver), dialética (arte de pensar) 
–chamadas de trivium – e ge-
ometria, aritmética, música e 
astrologia (hoje, astronomia) 
– chamadas de quadrivium  
ou ciências. Essas disciplinas 

eram conhecidas como as sete 
artes (regras) liberais. Tinham 
esse nome porque eram as re-
gras para tornar o espírito livre.

Dessa forma, o aluno, trans-
formado em homem livre, ins-
truído (erguido), seguia para a 
universidade, o local onde era 
exercida a liberdade (no sen-
tido de lugar em que a polícia 
não incomodava as nações).

O termo “wuniversidade” 
não é, como muitos pensam, 
uma alusão à universalidade do 
saber. Universidade é a congre-
gação dos povos, das nações, 
a universalidade de seus estu-
dantes. Aquilo que foi criado 
por um universo de estudantes, 
hoje se encontra nas mãos de 
meia-dúzia de burocratas.

Uma universidade, por ser 
universal, não deve ter pro-
cessos que impeçam o livre 
ingresso de todo aquele que 
clame por saber. Uma universi-
dade não pode ser elitista. Tem 
de ser aberta a todos. Não pode 
ter vestibular. Sendo ela um 
edifício aberto, não deveria ter 
vestíbulos. 

O professor teria de ser es-
colhido pelo aluno. Na USP, é 
a burocracia de cada escola que 
escolhe o professor e determi-
na que alunos assistirão às au-
las dele.

Aluno e professor se esco-
lhem mutuamente como um 
gesto de afeição. Se o aluno 
não abraça o mestre como pai, 
como confiará nele? Como con-
fiará que aquilo que aprende é 
mesmo o certo ou, pelo menos, 
o melhor para ele?

O termo latino alumnus, do 
qual deriva a palavra “aluno”, 
tinha o sentido de “aquele que é 
nutrido”, pois o educador encer-
rava uma imagem de mãe. Que 
mãe entrega o próprio filho para 
a polícia? 

a. t. F.

O JUIz JOSÉ hENRIQUE TORRES FAz UM ChAMADO CONTRA A MILITARIzAÇÃO DA USP...
“É preciso que a comunidade acadêmica reaja imediatamente”

Em entrevista concedida à 
rádio Brasil Atual, o presiden-
te do Conselho Executivo da 
Associação Juízes para a De-
mocracia, José henrique Ro-
drigues Torres, lança críticas 
ao processo de militarização da 
USP e o ataque aos direitos de-
mocráticos, à liberdade de ex-
pressão e manifestação.

Questionado sobre a admis-
são de três coronéis para dirigi-
rem a segurança na universida-
de, disse que “É triste ver que 
essa universidade abdica da sua 
grande missão de formação, 
de sua função pedagógica para 
apelar para esse instrumental de 
violência. Uma manifestação 
evidente de que não consegue 
resolver pelos seus próprios 
meios os problemas que, even-
tualmente, tem que enfrentar.”

Torres considera que a no-
meação dos três coronéis da PM 
para Superintendência de Segu-
rança implica na universidade 
“abdicar da sua grande missão 
de formação, de sua função pe-
dagógica para apelar para esse 
instrumental de violência. Uma 
manifestação evidente de que 
não consegue resolver pelos seus 
próprios meios os problemas 
que, eventualmente, tem que en-
frentar. (…) Tudo aquilo que vem 
ocorrendo na USP nesses últimos 
anos é decorrência de uma ideo-
logia que está tomando conta de 
toda a universidade por seus ór-
gão diretores, infelizmente, e que 
é preciso que a comunidade uni-
versitária, especialmente da USP, 
imediatamente reaja com relação 
a isso, discuta profundamente e 
não permita que a universidade 
seja transformada dessa maneira 
em um palco de posturas anti-
democráticas, de violência, de 
contradições endêmicas; afinal, 
como está acontecendo.”

Sobre a entrada dos coro-
néis e a possibilidade dessa 
política ser implementada na-
cionalmente, acrescenta: “Eu 
espero que os responsáveis pe-
las universidades desse país, do 
estado de São Paulo tenham a 
consciência do momento histó-

rico que estamos vivendo e que 
não permitam que essas coisas 
aconteçam. A universidade tem 
um compromisso enorme. Nós 
tanto falamos, tanto dizemos e 
proclamamos sobre a necessi-
dade da educação, da formação 
de todo brasileiro, sobre todo 
cidadão e nós temos que assistir 
a isso? (…) O que eu gostaria 
de ver realmente é a universi-
dade debruçando-se sobre essas 
questões de forma democrática, 
que fossem discutidas não só 
pelos órgãos diretivos, mas por 
todos os professores, funcio-
nários e alunos; que caminhos 
fossem encontrados para resol-
ver seus  eventuais problemas e 
que fossem encontrados dentro 
de um ambiente absolutamente 
democrático, de respeito pelos 
direitos humanos, pela demo-
cracia, pela dignidade huma-
na. E que, isso sim, servisse de 
lição, de exemplo, para todas 
as universidades, mas também 
para toda a sociedade.”

A jornalista comenta sobre 
um relatório dos agentes in-
filtrados na USP datado de 17 
de Outubro de 2011, relatando 
reuniões do Sindicato dos Tra-
balhadores da USP, o Sintusp, e 
anexado com um relatório con-
fidencial, com os escritos “Con-

fidencial; Sala de Crise; para 
Ronaldo Pena”. O documento 
relata os passos de lideranças 
dos trabalhadores, estudantes e 
professores da Universidade de 
São Paulo, com fotos de ativi-
dades, assembleias e reuniões, 
tudo documentado e encami-
nhado pros órgãos dos repre-
sentantes da reitoria. Torres 
comenta “Enquanto você dizia 
eu pensava que estivesse se re-
ferindo a um relatório de 1967, 
68, 70, da ditadura militar. (…) 
Fico indignado por saber que 
essas coisas estão acontecendo 
novamente e nós precisamos 
ficar alertas para que nós não 
venhamos a assistir o renasci-
mento de posturas que já esta-
vam praticamente soterradas, 
posturas ditatoriais, posturas 
autoritárias e que, a todo dia, 
pela manhã, nós assistimos ao 
seu ressurgimento.”

Outra questão bastante gra-
ve que a repórter Lúcia Rodri-
gues apresentou ao juiz, dizia 
respeito à recente infiltração de 
oficiais de órgãos repressores 
do Estado disfarçados no ato 
neste domingo (11) contra os 
torturadores do Regime Mili-
tar, na capital paulista. Diante 
da gravidade da situação, dis-
se que “se essas pessoas nes-

ses movimentos todos estavam 
exercendo o seu direito de ma-
nifestação, o seu direito de di-
zer, o seu direito de criticar, o 
seu direito de falar, o seu direito 
de expor suas opiniões, o que é 
que estavam fazendo os agen-
tes do Estado de forma sorrel-
fa, disfarçados? Por quê? Não 
há motivo nenhum. Essa situ-
ação já nos faz pensar: o que 
está acontecendo de errado? Há 
algo de podre no reino da Dina-
marca, há algo de muito errado 
acontecendo. Por quê se fosse 
uma atividade normal, ia ser 
tudo feito às claras, estaria tudo 
sendo feito à luz do sol e não 
haveria necessidade de escon-
der-se atrás de falsas personali-
dades, não é? Muito simples. E 
será possível que essas pessoas 
não conseguem entender que 
os cidadãos tem o direito de 
se manifestar? Que as pessoas 
tem o direito de ir às ruas? Que 
a pessoas têm o direito de falar 
e dizer o que pensam? Quando 
é que nós vamos nos acostumar 
com isso? (…) São atitudes 
evidentemente atemorizadoras, 
evidentemente tomadas com 
o intuito de intimidar, de en-
fraquecer os movimentos e de 
violação contra os direitos hu-
manos. Isso não é admissível.”

O Jornal da USP 
“esquece” o professor 
Aziz Ab’Saber 

O jornaleco “Jornal da USP”, 
sequer mencionou o nome de 
Aziz Ab’Saber em suas últimas 
edições. O que me fez lembrar de 
alguns faraós do Egito que apaga-
vam o nome de seus antecessores 
dos hieróglifos nos monumentos. 
Desnecessário citar Stálin e ou-
tros regimes de extrema esquerda 
ou direita, que fizeram o mesmo. 
O que me espanta é que o Aziz 
foi Professor Emérito da FFLCh 
, professor honorário do Instituto 
de Estudos Avançados e ex-presi-
dente e atual Presidente de hon-
ra da Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência (SBPC). 
PASMEM ! E O JORNALECO 
AINDA FUNCIONA COM O 
DINHEIRO PÚBLICO !!!
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