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Sob o comando de RodaS

A privatização começa 
pela pós-graduação

Enquanto isso, na sala de aula...
Faz dois anos que Rodas, 

o segundo colocado, está na 
reitoria da universidade. Seu 
grande “mérito” foi fazer 
nesse curto período o que 
reitores em décadas não con-
seguiram fazer: militarizar o 
campus, mandar prender e ex-
pulsar estudantes, aplicar um 
plano para terceirizar em lar-
ga escala, atacar o sindicato 
dos trabalhadores, centralizar 
poderes e agora a ameaça de 
começar a cobrar mensalida-
des na pós-graduação. E esse 
é apenas um resumo do que o 

interventor já fez, mas não dá 
a ideia da gravidade de tudo 
que vem acontecendo.

Os estudantes foram os 
primeiros a reagir a esse es-
tado de coisas e por isso mes-
mo foram presos, expulsos e 
apanharam da polícia. Sem 
apoio entre os demais setores 
e boicotados por suas pró-
prias entidades, os estudantes 
que se mobilizaram foram 
caluniados insistentemente 
por toda a imprensa capita-
lista, que procurou convencer 
todos de que nada deve ser 

feito e que Rodas e o PSDB 
estão fazendo o melhor para 
a universidade.

Enquanto isso acontecia, 
os professores não paralisa-
ram suas atividades e sequer 
apoiaram a greve estudantil. 
Até quando, professores, va-
mos assistir quietos, no limi-
te de nossas salas de aula, a a 
militarização e destruição da 
universidade promovida pelo 
projeto de ditador que ocupa 
atualmente a reitoria?

e. H.
Estudante de história

• a pós-graduação está sendo privatizada
• mais estudantes estão ameaçados de expulsão 
por lutar contra a privatização e a repressão na 
universidade
• um PM assume o comando da SS de Rodas
É preciso dar uma resposta aos ataques do reitor-interventor...

TODOS À ASSEMBLEIA 
GERAL DOS ESTUDANTES
QUInTa-FeIRa, 19/4,  ÀS 18H, 
no PRÉdIo da HISTÓRIa e GeoGRaFIa

A burocracia universitária 
queria aprovar rapidamente, mas 
foi impedida pela manifestação 
contrária dos estudantes e de al-
guns professores.

Esse novo regimento trará 
mudanças como: exame de qual-
ificação obrigatório para todos 
os alunos da pós-graduação, a 
realizar-se em até 12 meses de 
seu ingresso;  exclusão da pos-
sibilidade de re-apresentação 
do Relatório de Qualificação no 
caso de reprovação; necessidade 
de parecer prévio por escrito 
para teses de doutorado, poden-

do o candidato/aluno ser impe-
dido de defender publicamente 
seu trabalho no caso de a maio-
ria dos pareceres escritos indic-
ar inaptidão à defesa;  orientador 
sem direito a voto nas bancas ex-
aminadoras finais.

Além disso, na “nova USP” 
do Rodas o regimento autorizará 
as entidades privadas “parcei-
ras” a cobrar mensalidade dos 
estudantes da Pós-graduação.

Citaremos trechos da car-
ta publicada pela Profa Dra 
Rita de Cássia Ariza da Cruz, 
que é Coordenadora do Progra-

ma de Pós-Graduação em Geo-
grafia Humana da FFLCH/USP 
“A principal argumentação uti-
lizada pela Pró-Reitoria de Pós-
Graduação para justificar tais 
mudanças é a referência a IES 
[instituições de ensino superi-
or] estrangeiras, as quais têm 
modus operandi similares ou 
iguais a este que se propõe hoje 
para o Regimento da Pós-Grad-
uação da USP, ressaltando-se o 
fato de que tais Instituições são 
melhores ranqueadas internac-
ionalmente que nós. (...) Oxford, 
por sua vez, tem, aparentemente, 

um orçamento igual ao da USP 
hoje, mas como a comunidade 
estudantil oxfordiana é 70% 
menor que a nossa, a univer-
sidade inglesa, com quase mil 
anos de história, empenha cerca 
de R$150.000 por aluno. Certa-
mente, os seus quase dez sécu-
los de história foram importantes 
na definição de suas políticas 
acadêmicas e, especialmente, de 
pesquisa. Estaremos nós queren-
do ser mais oxfordianos que nos-
sos colegas ingleses? Ou será 
que queremos mesmo é ser mais 
realistas que o rei?” 

A suposta argumentação da 
pró-reitoria de graduação orien-
tada por Rodas cai por terra com 
os dados apresentados pela pro-
fessora. Esse é também um dos 
argumentos de Rodas para co-
brar mensalidade dos estudantes 
na graduação. Segundo ele, “O 
Brasil é um dos únicos no mun-
do a garantir a gratuidade a todos 
os alunos de universidade manti-
das com o dinheiro do governo.” 

A instalação de catracas e 
cartão com chip são também 
medidas preparatórias para a co-
brança de mensalidade.

EditoRiaL:

A intervenção policial e 
o estado de sítio na USP

Rodas promoveu uma mu-
dança estrutural nos órgãos 
executivos da universidade. 
Alguns órgãos que antes pos-
suíam maior autonomia em 
relação à reitoria não pos-
suem mais e devem subme-
ter-se diretamente às ordens 
de Rodas. Um caso especial 
que demonstra a finalidade 
da centralização das reparti-
ções é o da Superintendência 
de Segurança, que foi criada 
recentemente. O reitor-inter-
ventor nomeou coronéis re-
formados da Polícia Militar 
para assumir a função de di-
reção do órgão.

Os estudantes rejeitaram 
incisivamente a presença e a 
intervenção da PM no cam-
pus;  colocando-se contra o 
estado de sítio na USP. A cria-
ção da SEG foi uma manobra 
para instituir o estado de sítio 
na USP, porém sem aparentar. 
Os coronéis que dirigem o ór-
gão terão um grande poder de 
fogo: R$10 milhões de recur-
sos públicos para investimento 
em aparato policial e 380 ho-
mens à disposição. Um arse-
nal incomparavelmente maior 
em relação às bases móveis e a 
quantidade de policiais que fa-
ziam ronda dentro do campus.

É de ficar boquiaberto de 
imaginar a quantidade de ho-
mens que estarão submeti-
dos às ordens dos coronéis; 

incluindo os guardas tercei-
rizados. Assim, a capacidade 
de vigiar, de perseguir, de se 
infiltrar nos meios de organi-
zação dos estudantes, funcio-
nários e professores será gi-
gantesca.

Vale lembrar que os coro-
néis aposentados colocados no 
comando da SEG são conhe-
cidos, pela própria corpora-
ção, como “linhas-dura”. Luiz 
de Castro foi escolhido a dedo 
por Álvaro Camilo, ex-co-
mandante-geral da PM pau-
lista. Na ficha de Camilo en-
contram-se os mais grotescos 
acontecimentos recentes: “hi-
gienização” da Cracolândia, 
desocupação da reitoria e de-
socupação do Pinheirinho. 
Questionado sobre a capacida-
de do novo superintendente de 
Rodas, o ex-comandante-ge-
ral declarou: “Luiz de Castro 
Junior é reformado da PM de 
SP e a escolha dele foi feita a 
dedo, justamente porque todos 
aqueles que militam na área 
conhecem ele como uma pes-
soa de grande sensibilidade.” 

Na USP, a instituição da 
repressão é o instrumento da 
reitoria e do governo estadual 
para impedir que a comunida-
de acadêmica reaja ao plano 
de privatizar a USP. É preciso 
reagir, derrubar Rodas e im-
pedir que façam da educação 
pública um lucrativo lobby.

Rodas disse em várias entrevistas que qualquer “modernização” é logo tachada de 
“privatização” e até mesmo que essa era uma invenção de determinados setores. 
Agora, o REItor da USP já está colocando em marcha abertamente a privatização. 

Após colocar o circular nas mãos da empresa privada SPtrans, foi divulgado o novo 
regimento da pós-graduação.
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PM continua na USP para reprimir o movimento estudantil
A jogada casada do governo 

do PSDB de reprimir o movi-
mento enquanto privatiza a uni-
versidade está mantida. O con-
vênio de Rodas com PM tem o 
único objetivo acuar o movi-
mento estudantil e de funcio-
nários. Esse fato ficou escanca-
rado com a denúncia de que o 
batalhão que faz rondas na USP 
está diretamente ligado ao trá-
fico de drogas. Notícia que su-
miu dos grandes jornais em cir-
culação. A reportagem feita 
pela TV Band trazia a denúncia 
de um ex-policial civil que fez 
um relatório sobre a morte do 
estudante Felipe Ramos de Pai-
va e mostrava a ligação entre a 
PM e traficantes. E ainda mais 
levanta a suspeita de que a pró-
pria PM poderia estar envolvi-
da no assassinato do estudante 
visto que afirmou que “organi-
zações criminosas terceirizam 
os assassinatos e agora quem 
aperta o gatilho são policiais”. 
Agora existem dados mais con-
cretos, mas isso não é segredo 
o fato de que na maioria das ve-
zes a polícia tem uma parceria 

com as organizações crimino-
sas, o que contribui para au-
mentar a violência e a crimi-
nalidade no local em que elas 
estão e não diminuí-las.

A tradicional desculpa da 
burocracia universitária e mui-
to usada por Rodas de que a 
PM daria segurança à comuni-
dade universitária cai por terra. 

A polícia no campus, assim 
como fora dele, não pode ga-
rantir de fato a segurança indi-
vidual de ninguém.

Nas favelas e bairros de pe-
riferia a polícia se evidencia 
não como uma força pacifica-
dora, como procura se apresen-
tar muitas vezes, que acabaria 
com a criminalidade, mas como 
uma força de repressão contra a 
população local.

Nesta terça-feira, 17/4/2012, 
a Polícia Civil de São Paulo e o 
Ministério Público Estadual pe-
diram à Justiça a prisão de qua-
tro Policiais Militares inves-
tigados por terem matado um 
jovem de 16 anos e escondido 
o corpo em um matagal.

Thiago Júnior da Silva su-

miu após uma operação da PM 
do 31º Batalhão em 17 de mar-
ço no Parque Santos Dumont, 
em Guarulhos.

O corpo de Thiago foi en-
contrado por sua mãe que co-
meçou as buscas após ser infor-
mada por amigos do filho sobre 
o fato do assassinato ter sido 
cometido pelos PMs.

Segundo os PMs  Paulo 
Hernandes Bastos, Ednaldo al-
ves da Silva, Edilson Luís de 
oliveira e Fábio Henrique da 
Silva os jovens eram suspeitos 
por tráfico de drogas, a descul-
pa mais utilizada pela polícia 
para acobertar seus crimes.

Uma testemunha ouvida 
pela polícia, entretanto, con-
testou a versão dos PMs. Thia-
go foi abordado pelos quatro 
policiais e implorou para não 
ser morto, declarou essa teste-
munha.

Esse é mais um caso que 
mostra como age a PM. Não 
são casos isolados de abuso ou 
erro cometido por um indiví-
duo, mas é a orientação do esta-
do para essa força de repressão.

Na universidade, a presen-
ça da polícia não cumpre outra 
função. 

Esse fato ficou evidente na 
greve de estudantes e funcioná-
rios realizada na USP em 2009, 
primeiro momento em que a 
PM esteve na cidade universi-
tária e foi levantada pelo mo-
vimento estudantil a palavra de 
ordem “fora PM”. 

A reitoria colocou a polícia 
militar no campus para impe-
dir que fossem realizados os pi-
quetes de greve dos funcioná-
rios e no dia 9 de junho ocorreu 
um confronto entre os estudan-
tes e a polícia.

Também a desocupação da 
reitoria no dia 8 de novembro, 
com mais de 400 homens da 
PM para impedir um protes-
to político expôs que a função 
das forças repressivas na uni-
versidade é garantir a “ordem” 
na instituição, ou seja, manter 
as decisões nas quais a grande 
maioria da universidade é ex-
cluída.

a.T.

aS avenTURaS 
de RodInHaS
Episódio de hoje: 
A festa junina (I)

Na festa junina da Es-
cola, enquanto os 

colegas comiam pipoca e 
pé-de-moleque, Rodinhas 
estava preocupado em reali-
zar mais uma das suas ações 
malévolas, com seus com-
parsas, digo, amigos que o 
admiravam. 

Rodinhas gostava mesmo 
era de dançar a quadrilha. A 
essas alturas de sua vida es-
colar, ele já tinha alguns ma-
landros em sua companhia. 
O principal deles era o Val-
dinho, pois este gostava das 
brincadeiras do Rodinhas, 
de espancar e de prender os 
colegas, assustar – princi-
palmente as meninas – e dar 
vazão ao seu ímpeto de ver 
o sofrimento alheio. Isso o 
fazia se sentir corajoso. 

Rodinhas pulava a fo-
gueira – eta nóis! – pulava a 
fogueira outra vez e ia para o 
lado escuro da escola, onde 
ninguém o via. Ali estava se-
guro o suficiente para armar 
sua bomba. Reuniu todos os 
rojões que pôde, juntamente 
com o Valdinho e o Peninha; 
colocou-os todos dentro de 
uma lata grande; fechou-a 
bem, deixando passar um 
rastilho improvisado com 
um cordão; acendeu o pavio 
e saiu dali rapidamente, com 
seus comparsas.

Bem ao lado da Escola 
havia uma espécie de abrigo 
de crianças pobres, que esta-
vam repousando. Rodinhas 
e os outros colocaram sua 
bomba o mais próximo pos-
sível da janela que dava para 
o quarto em que as crianças 
dormiam.

Rodinhas, Valdinho e 
Peninha voltaram para jun-
to dos outros, com suas au-
réolas armadas no alto da 
cabeça. Receberam até um 
elogio da tia Geralda, por 
comportamento exemplar. 
De repente, um estrondo 
enorme: Buuum! As crian-
ças do orfanato começaram 
a chorar, houve desespero 
das senhoras que cuidavam 
delas, que não sabiam o que 
fazer, pois não havia feri-
mentos visíveis. O pânico se 
espalhou. 

O que Rodinhas lucrou 
com isso? Impossível sa-
ber. Só é fácil de adivinhar 
o que a comunidade ganhou, 
ao fingir que nada de gra-
ve ocorreu, porque nenhum 
sangue foi derramado. E 
isso é o quanto basta para 
um mau-caráter em forma-
ção fazer uma coisa pior, na 
próxima vez.

por Reginaldo Parcianello

Sobre os métodos de mobilização
Participei nessa segunda-

-feira do debate promovido pela 
FFLCH em sala de aula com o 
tema “Democracia na USP”. 
Sou meio tímida para falar em 
público, mas queria expressar 
minha opinião, por isso escrevi 
para vocês.

Vi muitas pessoas questiona-
rem a forma como alguns estu-
dantes atuaram no ano passado, 
ocupando a reitoria e mesmo 
com relação à greve. Alguns 
falam que era desnecessário e 
outros que há outras formas de 
mobilização.

A primeira coisa que me per-
gunto quando escuto esse tipo 

de coisa é: o que essas pessoas 
que tanto criticam fizeram?

Eu mesma não briguei com 
a polícia naquele fatídico dia, 
não ocupei nenhum prédio, nem 
tenho condições de avaliar se 
a ocupação foi mesmo a me-
lhor medida a ser tomada, mas 
apóio totalmente aqueles que 
ocuparam, porque fizeram algu-
ma coisa, inclusive pelos que, 
como eu, não tinham condições 
de se movimentar.

Dizem que há outras formas 
de luta. Eu, particularmente, 
desconheço. O debate promo-
vido pela faculdade parece uma 
boa iniciativa, mas duvido que 

o reitor vai mudar um milímetro 
sequer a política dele em função 
desses debates que, inclusive, 
não teriam acontecido não fos-
se toda a repercussão que teve o 
movimento no ano passado.

Se as ocupações e greves são 
tão combatidas pela mídia deve 
ser porque elas têm alguma efe-
tividade.

Quando no dia 8 de novem-
bro acordei e vi na televisão a 
USP sitiada pela tropa de cho-
que me senti violentada: parecia 
que tínhamos voltado à ditadu-
ra. Eu senti que, mesmo nem 
tendo pisado na reitoria, eu é 
que estava sendo presa, eu esta-

va sendo agredida; eu era aque-
les estudantes.

O movimento foi então irre-
sistível. A greve era necessária. 
Não podia haver aula; mais de 
setenta estudantes como eu es-
tavam presos naquele momen-
to. E a greve aconteceu, apesar 
de toda a calúnia, de toda a inti-
midação e das diversas amarras 
que impediam o movimento.

A greve não era necessária? A 
ocupação, uma loucura? Mas eu 
pergunto: o que mais se pode fazer 
quando não se é ouvido e quando 
a polícia vem calar sua voz? 

bárbara 
estudante de Letras

Para Rodas, todo opositor tem que ser eliminado
Os estudantes que ocuparam 

estão sofrendo processo. Os fun-
cionários que se mobilizaram, 
também. Até mesmo a Associa-
ção dos Docentes está ameaçada 
em razão de declarações feitas 
contra o reitor-interventor. Isso 
porque Rodas chegou prometen-
do diálogo...

Em apenas dois anos de ges-
tão, João Grandino Rodas elimi-
nou oito estudantes que foram 
acusados de participar da ocu-

pação da Coseas em 2011. O 
processo foi todo montado com 
evidentes fraudes e ainda assim, 
apenas uma das eliminações foi 
revertida. Agora com base no 
boletim policial duas estudantes 
que foram presas na brutal de-
socupação da reitoria em 2011 
receberam uma notificação da 
Reitoria da universidade com a 
informação da abertura de pro-
cesso administrativo contra elas. 
Assim como nesse processo das 

eliminações não foi aberta uma 
sindicância para apuração dos 
fatos, mas um processo em que 
juridicamente dá poderes para a 
reitoria punir.

Outros estudantes presos du-
rante a desocupação da moradia 
retomada também foram chama-
dos na sessão de alunos, através 
de um e-mail e foram intimados 
para depor em processo.

O movimento estudantil pre-
cisa responder a essa investida 

da reitoria contra a vida política 
dos estudantes. Mais de 100 es-
tudantes são processados o que 
intimida muitos de lutarem por 
seus direitos e pela defesa da 
universidade pública e gratuita. 
A privatização da universidade 
já deixou de estar apenas nas 
denúncias. Rodas está colocan-
do em prática seu plano com a 
privatização do circular e a ten-
tativa de cobrar mensalidades da 
pós-graduação.

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 estu-
dantes 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


