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segundo a “justiça” do reitor-interventor, estudantes são...

Culpados por suspeita
O reitor-interventor João 

Grandino Rodas já deixou 
claro qual deve ser, para ele, 
o destino dos estudantes pro-
cessados. A “eliminação” do 
quadro discente da USP se 
aproxima, pela quantidade de 
estudantes processados e pe-
los métodos adotados pela rei-
toria no processo, do que pro-
moveu a ditadura militar em 
seu tempo. 

Os processos administrati-
vos abertos pela reitoria têm 
por base os Boletins de Ocor-
rência produzidos pela polí-
cia no dia em que esta foi cha-
mada para desocupar a reitoria 
em novembro do ano passado.

Juntados ao processo crimi-
nal aberto por “depredação” 
e “desobediência”, os Bole-
tins de Ocorrência são apenas 
a peça apresentada pela acusa-
ção (o Estado) contra os estu-
dantes. Não se trata sequer de 
uma decisão judicial, mas ape-
nas das “provas” apresentadas 
pelos acusadores contra os es-
tudantes no processo. Isso já 
parece ser suficiente para a 
reitoria.

Se a reitoria se importas-
se com o rito processual, o di-
reito a ampla defesa e a pre-
sunção de inocência até que se 
prove o contrário, seria forço-
so dizer que está processan-
do administrativamente os es-
tudantes por suspeitar de suas 
atividades ilícitas. Rodas já 
sabe o que quer: punir com 
expulsão antes mesmo que os 
estudantes presos na desocu-
pação da reitoria sejam jul-
gados pela justiça comum.

A reitoria está tão afoi-
ta para expulsar os estudan-
tes processados que não leva 
em consideração o fato de que 
estes sequer foram chamados 
a depor nos processos crimi-
nais que ainda estão tramitan-
do. Para o reitor-interventor, a 
simples acusação feita contra 
os estudantes é tomada como 
prova cabal dos delitos que es-
tes supostamente cometeram.

Tamanhas são as arbitra-
riedades no processo admi-
nistrativo que os estudantes 
chamados a depor perante a 
Comissão Processante serão 
considerados culpados e terão 

“confessado” os fatos de que 
são acusados caso se ausentem 
das audiências marcadas.

Os processos administrativos 
conseguem ser ainda mais arbi-
trários que os promovidos pelo 

Estado. A suspeita é considera-
da prova. A reitoria, parte in-
teressada no processo, julgará 
sem qualquer isenção os estu-
dantes. A punição foi definida 
antes da apuração dos fatos. 

Os estudantes sendo triturados 
por uma máquina burocrática 
contra a qual não possuem qual-
quer defesa. Esta é a “democra-
cia” uspiana. Nela, o reitor-in-
terventor é juiz, júri e carrasco.

Todos ao ato no dia 16/5 
para barrar os processos 
administrativos contra os 
que ocuparam a reitoria

Os estudantes que fo-
ram presos durante a vio-
lenta desocupação da reito-
ria em Novembro de 2011 
estão agora sendo ameaça-
dos de expulsão da Univer-
sidade de São Paulo e fo-
ram intimados a depor em 
um processo administrativo 
instaurado pelo reitor João 
Grandino Rodas. O primei-
ro dia de depoimentos será 
na quarta-feira da próxima 
semana, dia 16.

Rodas, que julgará o pro-
cesso, já anunciou sua sen-
tença. Segundo ele, os estu-
dantes processados devem 
eliminados da universidade. 

O movimento estudan-
til se reuniu em assembleia, 
no último dia 19, para orga-
nizar os próximos passos da 
sua luta. Diante desse ata-
que, os estudantes decidi-
ram paralisar as aulas na 
data do primeiro dia do pro-
cesso e fazer um grande ato 
contra os processos admi-
nistrativos.

Para reagir à altura dos 
ataques, é preciso realizar 
um ato com grande partici-
pação dos estudantes, que 
paralise as aulas e as ruas 
para denunciar as arbitra-
riedades do processo movi-
do pelo reitor-interventor e 

a perseguição política em 
marcha na USP.

O ato acontecerá no pró-
ximo dia 16, primeiro dia 
de intimação, mas estudan-
tes também estarão sob a 
mira da Comissão Proces-
sante de Rodas nos dias 17, 
18, 20 e assim por diante, 
pois as demais audiências 
já estão marcadas e ocorre-
rão ao longo do que resta do 
semestre. É preciso que os 
estudantes também protes-
tem ao longo desses dias. 
Para isso, a greve é necessá-
ria para alavancar a mobili-
zação e a luta contra os ata-
ques da reitoria. greve já! 

Vamos parar as aulas no dia da 1ª audiência, na quarta-feira, 
16/5, com concentração às 9h em frente à reitoria e passeata até 

a Procuradoria Geral da USP, na Rua Alvarenga, 1945/1951!

Reitoria quer eliminação dos estudantes antes mesmo que o processo criminal seja julgado. As únicas “provas” 
apresentadas contra os estudantes são os depoimentos dos próprios policiais militares que os prenderam

EDITORIAl

O odontólogo que queria dar lições 
sobre assistência social e direito 

Waldyr Antonio Jorge é odon-
tólogo, mas trabalha como supe-
rintendente de assistência social 
da USP, perseguindo os estudan-
tes que se organizam e se mani-
festam politicamente no CRUSP. 

Perguntamos: o que um odon-
tólogo sabe de assistência social? 
Absolutamente nada. 

Medicina dentária não for-
ma assistentes sociais, mas a ig-
norância de Rodas é tão grande 
que permite que essas aberrações 
existam na universidade. 

As aulas de dentística, endo-
dontia, periodontia, cirurgia etc. 
não forneceram muitos conheci-
mentos necessários para Waldyr 
ocupar o seu atual cargo. 

Como se não bastasse o ridí-
culo dessa situação, Waldyr acha 
que sabe também de Direito. 
Vejamos a pérola que proferiu 
em artigo escrito para a Folha 
de S. Paulo (“invasão na usP 
e estado de direito”): “Estado 
Democrático de Direito esse que 
atribui consequências aos atos 
que são praticados por impul-
so próprio, à margem das insti-
tuições, como se o Estado não 
houvesse, já há muitos séculos, 
reservado para si o monopólio 
do uso da força”. 

Que o Estado Democrático 

de Direito é exercido com base 
no monopólio do uso da força, 
os marxistas já esclareceram, 
mas o quer dizer Waldyr é que 
o Estado tem a total legitimidade 
de usar a força contra os que se 
opõem a ele. Tem mesmo?

Extrapolando sua formula-
ção para o caso dos estudantes 
da USP é o mesmo de dizer que 
eles devem ser tratados na base 
da violência pelo Estado por pro-
testar contra ele, o que contraria 
tanto os princípios do Direito 
quanto da assistência social. 

Não é à toa que o último pe-
ríodo tem sido de revolta dos es-
tudantes, trabalhadores e da po-
pulação geral sobretudo contra 
o aparato repressivo estatal, em 
especial a Polícia Militar, sob 
a qual está submetida a Cidade 
Universitária.

Está evidente que a polícia 
não atua para proteger o cida-
dão, nem para fazer cumprir a 
lei. Cada vez mais a polícia e 
o aparato repressivo fazem sua 
própria lei. As lutas da popula-
ção não poderão progredir sem 
destruir esse aparato ditatorial, 
bem como o regime pseudo-
-democrático que só é lembrado 
quando interessa aos poderosos 
justificar sua opressão.

USP: há 243 dias 
sob intervenção 

policial

Desocupação da reitoria: mais de 50 estudantes responderão a processo administrativo 
baseado exclusivamente nos boletins de ocorrência produzidos pela PM.
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Episódio de hoje: 

Um reino 
incorruptível 
(II) 

A Universidade onde Ro-
dinhas era rei era considerada 
de nível internacional, capaz 
de realizar grandes pesquisas. 
Mas um desafio que se propu-
nha, era de todo irrealizável, 
pelos mais eminentes de seus 
cientistas – tal como a espa-
da do rei Arthur, que nenhum 
homem forte pôde arrancar 
de uma rocha –: o desafio era 
abrir uma caixa mágica, pre-
ta, opaca.

Chamaram os melhores es-
pecialistas dessa universidade 
renomada:

- Da Física, as máquinas 
de raio X não puderam sequer 
descobrir o que havia dentro 
dela, nem era possível perfu-
rá-la com a tecnologia mecâ-
nica ou elétrica.

- Um entomologista se in-
dignou com a presença dessa 
caixa, mas calou-se para não 
amanhecer com a boca cheia 
de formigas.

- Da Química, uma subs-
tância capaz de lavar tudo, até 
o dinheiro mais sujo, foi inca-
paz de penetrar na caixa.

- Nas Humanas, um profes-
sor se prontificou a desvendar 
o segredo da caixa. Seu labo-
ratório era o da Democracia, 
e já estava conseguindo o que 
os outros cientistas não con-
seguiram realizar: a proeza de 
revelar o que havia na Caixa 
Mágica. Todos os instrumen-
tos e aparatos teóricos foram 
mobilizados para finalmente 
desvendar o segredo, gerando 
grande expectativa. Mas, na 
noite anterior ao grande dia 
da revelação, o laboratório 
da democracia foi misterio-
samente destruído a pauladas, 
gás e bombas..

por reginaldo Parcianello

AS MARCAS DA PRIVATIzAçãO: 

O Proade e as demissões sorrateiras
Na USP foi implementado o 

Proade (Programa de Acompa-
nhamento de Desenvolvimento 
Funcional), um programa que 
estabelece metas e critérios de 
avaliação do desempenho do 
corpo de funcionários da uni-
versidade. Os critérios são, em 
sua maioria, subjetivos: com-
petências, nível de complexi-
dade, avaliação atitudinal, per-
formance, requisitos de acesso 
e conhecimentos complemen-
tares.

O programa seleciona, as-
sim, os funcionários que se sub-
meterem com maior facilidade 
e eficiência o que lhes for im-
posto. Aqueles que não se sub-
meterem e não alcançarem as 
subjetivas metas, serão demiti-
dos. É importante ressaltar que 

a reitoria avalia seus funcioná-
rios de acordo com seu objeti-
vo. Se o objetivo é privatizar, os 
funcionários que colaborarem 
com esse objetivo irão se man-
ter no emprego. É um método 
para limpar o terreno e selecio-
nar os funcionários que exer-
cem as funções mais essenciais. 
Cria-se, desse modo, uma base 
de sustentação política da reito-
ria, funcionários mais alinhados 
com a ideologia de Rodas e do 
governo estadual. 

Uma única avaliação “insa-
tisfatória” já é o suficiente para 
demitir o trabalhador. O sistema 
não apenas faz com que o fun-
cionário tenha que se adaptar 
a um regime de trabalho mais 
duro, como o coloca totalmen-
te na mão das chefias, impede 

sua atividade política e abre ca-
minho para a terceirização em 
larga escala. O objetivo é cla-
ro: calar e controlar os que lu-
tam em defesa da categoria e da 
universidade pública. É um pla-
no para estabelecer uma vigi-
lância para controlar a ação dos 
funcionários.

Os critérios que o Proade es-
tabelece leva à aceleração do 
ritmo de trabalho àqueles que 
permanecerem em seus postos, 
já que os quadros de funcioná-
rios vêm sendo reduzidos; leva, 
também, à polivalência, ou seja, 
obriga o trabalhador a assumir 
tarefas que seriam atribuídas a 
quatro ou mais funcionários, de 
forma a pagar para um trabalhar 
por três, quatro; outra consequ-
ência é a terceirização, resulta-

do da substituição de funcio-
nários efetivos por contratados 
por uma empresa que “presta 
serviços” à USP e que, no en-
tanto, executa as mesmas tare-
fas que um funcionário efeti-
vo, porém, recebendo menores 
salários. Além disso, divide os 
trabalhadores, dificultando di-
ficultando e enfraquecendo sua 
organização, o que permite ex-
plorá-los mais facilmente.

É necessário boicotar e de-
nunciar esse mecanismo de 
privatização sorrateira da uni-
versidade. Todo o apoio à or-
ganização dos trabalhadores da 
USP nessa Campanha Salarial 
contra o Proade.

stelle dáphine
Estudante de Pedagogia

Militante do PCO

OPINIãO:

Somos todos FORA RODAS!
Por mais incrível que pare-

ça, há mais certezas no interior 
da universidade sobre a retira-
da de seu interventor, do que 
sobre o convênio com a PM. 
Isso, aos que acompanham co-
tidianamente as manifestações 
na universidade, pode soar um 
pouco descabido, pois normal-
mente, o mais tocante é mais 
mobilizador, e nada nos tem 
tocado mais, ultimamente, que 
os cassetetes e bombas da PM. 
Mas este debate, dentro de nos-
sa sociedade, ainda pode pare-
cer libertário em demasia, ou 
até anarquista, já que os bens 
materiais tem importância ines-
timada em nossa condição so-
ciocultural, e os super-heróis 
de farda parecem ser a solução 
em sua defesa. Já no caso do 
único reitor a ganhar o magní-

fico título de persona non grata 
em sua faculdade de origem... 
a unanimidade (sobre o FORA 
RODAS) parece advir ou ema-
nar como uma espécie de força 
sobrenatural, como se fosse, 
por algum motivo, impossível 
gostar desse senhor, com seu 
cabelo acaju e seus ternos quase 
sempre old-fashioned. É claro 
que a quantidade de atrocidades 
por ele cometidas, já extrapolou 
quaisquer limites; faz estudan-
tes terem fichas criminais tão 
extensas como as de políticos 
em Brasília. Mas mesmo aque-
les “feanos” e “politrecos”, fa-
voráveis à PM, sobre a ilusão 
da defesa de suas propriedades, 
são unânimes a declarar: FORA 
RODAS! 

Contudo, incabível seria 
a esta altura do campeonato, 

quando até os setores mais rea-
cionários já aderem a este lema, 
começar uma mobilização para 
massificar o fora Rodas. Esse 
caminho já esta bem trilhado. 
No entanto, o que vem massa-
crando e oprimindo estudantes, 
docentes e trabalhadores, e que 
merece nossa atenção – até en-
tão em pouca escala empregada 
– é a defesa de nossos compa-
nheiros, presos, eliminados e 
processados, que até hoje ainda 
lutam com esperanças, a luta 
que deve ser de todos nós! A 
luta por uma universidade livre 
das amarras sombrias da dita-
dura militar. Se imediatamente 
não iniciarmos essa batalha uti-
lizando nossos métodos mais 
radicais, – pois se comparam 
aos utilizados pela reitoria, em 
escala de grandeza – greves, 

ocupações e piquetes; se não 
tirarmos imediatamente a uni-
versidade dos trilhos largos da 
privatização; o medo, o silêncio 
e a insegurança tomarão conta 
das pacatas ruas da cidade uni-
versitária e, o saber e a liberda-
de terão seus túmulos endereça-
dos na USP.

Certamente, não queremos 
ser lembrados como a geração 
que permitiu a privatização da 
maior universidade pública do 
Brasil e a volta dos métodos e 
políticas empregados pela dita-
dura militar!

Avante companheiros! Ne-
nhum eliminado ou todos pro-
cessados!

rafael alves
Cidade universitária, 

1º de maio de 2012

QUASE 50 DIAS EM GREVE 

Reitoria da Unifesp se recusa 
a negociar com estudantes e 
ataca o movimento grevista

Neste sábado, 5 de maio, 
por volta de 16h, um oficial de 
Justiça chegou ao prédio da di-
retoria da Unifesp no campus 
de Guarulhos, que havia sido 
ocupado pelos estudantes na 
última quinta-feira, para entre-
gar um ordem de reintegração 
de posse. Segundo o documen-
to, a reintegração seria feita em 
duas ou 72 duas horas com a 
força policial.

Diante da ameaça, pelegos 
do Psol na Unifesp se apressa-
ram em amedrontar os estudan-
tes que ocupavam o prédio da 
direção da faculdade em Gua-
rulhos e forçaram a desocupa-
ção, colocando os estudantes 
para fora e fechando as portas.

Chama a atenção e agilidade 

da reitoria para conseguir uma 
liminar e dar prosseguimento a 
todo esse processo. A licitação 
para a construção do prédio rei-
vindicado pelos estudantes está 
parada há cinco anos e a supos-
tas dificuldades da reitoria para 
concluí-la, até o momento, fo-
ram insuperáveis.

O setor jurídico da Unifesp 
atua muito rápido para tentar 
estancar a crise da universidade 
superficialmente. A reitoria não 
procura resolver os problemas 
e atender as reivindicações dos 
estudantes. Quer apenas calá-
-los.

Os estudantes da Unifesp 
continuam mobilizados em 
greve exigindo o atendimento 
de suas reivindicações.

Núcleo de Consciência Negra solicitou os dados do 
INCLUSP para desenvolver pesquisas científicas sobre a 
presença de negros e estudantes de escolas públicas na USP

A solicitação dos dados do 
Programa de Inclusão Social 
da USP (INClUSP) para o de-
senvolvimento de pesquisas 
científicas sobre a inclusão so-
cial e racial na Universidade de 
São Paulo foi realizada oficial-
mente em uma reunião na tar-
de do dia 24 de Abril de 2012. 
A Pró-Reitora de Graduação, 
Profa. Dra. Telma zorn, rece-
beu das mãos de membros do 
Núcleo de Consciência Negra 
(NCN) uma proposta de pes-
quisa sobre os dados de aces-
so, aproveitamento e evasão 
da USP. O estudo será coor-
denado pelo Prof. Dr. Kaben-
gele Munanga (FFlCH-USP / 
INCT de Inclusão/CNPq) e de-
senvolvido por professores e 
pesquisadores parceiros.

Por meio deste projeto de 

pesquisa, a equipe propõe uma 
análise dos programas de in-
clusão social da USP. O objeti-
vo é verificar os efeitos do IN-
ClUSP e demais programas 
de inclusão social da USP se-
gundo a distribuição dos in-
gressantes da USP por origem 
escolar, cor/raça e condição 
socioeconômica manifestados 
nas variações de pontuação no 
vestibular, nas taxas de inscri-
ção de candidatos, aprovação e 
matrícula de alunos. Além dis-
so, pretende-se realizar simu-
lações de políticas de ações 
afirmativas para verificar os 
mecanismos de exclusão no in-
gresso à USP e sugerir políti-
cas de inclusão.

É também objetivo desta 
pesquisa analisar os indicado-
res de desempenho acadêmi-

co e de evasão dos beneficiá-
rios do INClUSP bem como 
os dos não-beneficiários.

Todas essas verificações se-
rão acompanhadas de levanta-
mentos de dados qualitativos 
por meio  de entrevistas com 
professores coordenadores do 
INCLUSP e alunos beneficia-
dos a fim de verificar o que es-
tes atores pensam sobre a con-
cepção e implementação do 
INClUSP e sobre as relações 
socioeconômicas e raciais no 
Brasil.

Contato para mais informa-
ções:

Email: 
nucleodeconsciencianegra@
gmail.com  
Fone: (11) 3091-4291


