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... e cadê o DCE?

USP: há 253 dias 
sob intervenção 

policial...

Vamos organizar a luta contra a 
ditadura e a privatização da USP
às 18h na História/Geografia

Hoje, 17/5, todos à
ASSEMBLEIA GERAL

ESTUDANTES SAEM ÀS RUAS PELO FIM DOS PROCESSOS

Rodas afinou

É ASSIM QUE SE FAZ!

Depois do ato, 
estudantes 
ocuparam o 
bandejão central

Ao retornar da passeata, 
por volta das 13h, os estudan-
tes que participaram do ato 
contra os processos decidiram 
ocupar o bandejão central e 
colocar seu almoço na conta 
do reitor.

Ficaram de fora os mem-
bros da atual gestão do DCE 
que, depois de desautorizar 
as pixações feitas por alguns 
companheiros no “bunker” da 
Procuradoria Geral da USP du-
rante o protesto,  se recusaram 
a acompanhar os manifestan-
tes que tomaram conta do ban-
dejão promovendo o segundo 
“pula-catraca” no restaurante 
central neste ano. Ninguém 
sentiu sua falta.                R.D.

Veja a galeria com as 
fotos do ato no site do 
Jornal da USP Livre!

www.usplivre.org.br

O reitor-interventor pretendia realizar na quarta-feira a primeira 
audiência de seus processos-farsa contra os estudantes que 
ocuparam a reitoria no ano passado. Não conseguiu. O medo de que 
a manifestação realizada ontem pudesse interromper ou impedir as 
oitivas, ou ainda levar a uma nova ocupação — do “bunker” onde está 
instalada a Procuradoria Geral da USP na R. Alvarenga ou da própria 
reitoria — fez com que o reitor adiasse a abertura das audiências

Nessa quarta-feira, o movi-
mento estudantil da USP saiu 
em passeata para protestar 
contra os processos adminis-
trativos movidos pela reitoria 
contra os estudantes que parti-
ciparam da ocupação da reito-
ria em 2011. 

Os primeiros quatro dos cer-
ca de 50 estudantes envolvidos 
no processo deveriam ter sido 
ouvidos na quarta-feira, mas o 
reitor-interventor e sua gangue 
foram forçados pelo medo a, na 
última hora, suspender as audi-
ências.

O tiro saiu pela culatra

Cerca de 500 pessoas par-
ticiparam do ato e da passeata 
que saiu da frente da reitoria 
até a Rua Alvarenga, onde está 
instalada a Procuradoria Geral 
da USP. O local foi escolhido 
pela reitoria para realizar as 
audiências dos estudantes pro-
cessados, fora da Cidade Uni-
versitária e, esperavam, longe 
da vista de todos.

Os estudantes levaram seu 
ato pacífico para fora da Uni-
versidade e lançaram suas pa-
lavras-de-ordem e distribuíram 
seus panfletos à população no 
bairro do Butantã. 

O medo do reitor-
interventor

Embora conte com a força 
policial para reprimir, a impren-
sa burguesa para enganar e um 
esquema jurídico que é tudo 
menos imparcial para intimidar 
seus adversários, o reitor-inter-
ventor foi acuado pela mobili-
zação estudantil. 

O medo da desmoralização, 
caso os estudantes que partici-
pavam da manifestação conse-
guissem perturbar ou impedir 
o andamento do processo-farsa 
movido contra os companheiros 
que ocuparam a reitoria no ano 
passado, ou ainda, o medo do 
reitor de uma nova ocupação, 
que poderia acontecer ali mes-
mo na Procuradoria Geral ou, 
na volta, no prédio da reitoria, 
fizeram-no recuar e adiar as au-
diências marcadas para ontem.

Os processos são 
ilegítimos e devem 
barrados

As arbitrariedades do reitor-
-interventor chegaram ao limite 
do suportável. Acusados pela 
reitoria de cometer uma infra-
ção grave contra o artigo 249 
do Decreto nº 52.906 de 1972 

do Regimento Geral da USP, 
os estudantes que ocuparam 
a reitoria estão ameaçados de 
“eliminação”, ou seja, expul-
são seguida do impedimento de 
qualquer vínculo futuro com a 
universidade.

No processo, Rodas faz as 
vezes de juiz, júri e carrasco, já 
que a própria reitoria, uma das 
partes interessadas, julgará os 
estudantes depois de apresentar 
ela mesma a acusação e a pena 
pretendida. Trata-se de um pro-
cesso absurdo e inconcebível 
em um Estado democrático de 
direito.

As ações da reitoria estão 
marcadas por suas intenções 
políticas: calar a voz de pro-
testo dos estudantes contra a 
repressão policial e a privatiza-
ção da universidade. É preciso 
derrubar os processos-farsa e a 
ditadura do reitor-interventor 
na USP.

No próximo dia 22, os estu-
dantes que foram impedidos de 
depor nesta quarta-feira serão 
chamados novamente. É pre-
ciso levantar mais uma vez o 
protesto dos estudantes da USP 
contra a ditadura do reitor-in-
terventor. Todos às ruas nova-
mente no dia 22 para barrar 
os processos!

EDITORIAL

Os podres 
que Rodas 
não quer 
que venham 
à tona

No último dia 10, o Tri-
bunal de Contas do Estado 
(TCE) suspendeu a licitação 
no valor de R$ 62 milhões 
aberta pela reitoria para a ins-
talação do seu novo sistema 
de iluminação do campus.

Cinco das empresas que 
se candidataram alegam que 
o edital foi manipulado para 
favorecer apenas uma das 
concorrentes, que segundo as 
regras estabelecidas pela rei-
toria seria a única com con-
dições de cumprir todas as 
exigências.

Para encobrir uma ver-
dadeira operação fraudulen-
ta colocada em marcha por 
Rodas para beneficiar seus 
compadres com a licitação, 
a reitoria decidiu revogar a 
concorrência “tendo em vista 
as impugnações administra-
tivas e pedidos de esclare-
cimentos e representações” 
no TCE (Folha de S. Paulo, 
10/5/2012). 

O reitor-interventor está 
pisando em ovos. Tanta re-
pressão, censura e persegui-
ção aos estudantes, funcioná-
rios e professores que lutam 
em defesa da universidade 
pública e gratuita se deve jus-
tamente a este fato: Rodas, 
um preposto do governo do 
PSDB no comando da USP, 
quer privatizar a USP sem 
chamar a atenção.

Onde há fumaça, geral-
mente há fogo. Esta foi ape-
nas uma das maracutaias que 
vieram à tona, mas já é o su-
ficiente para demonstrar que, 
com a privatização da univer-
sidade, o favorecimento de 
um punhado de empresários 
deve se multiplicar.
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Mande seu texto 
para o Jornal da 
USP Livre!
Quer ter um artigo publicado 
nesta coluna? É fácil! Envie seu 
texto com no máximo 2.400 ca-
racteres (com espaços) para:
e-mail:  usplivre@hotmail.com  

A USP na mira do Santander
Assim como as grandes uni-

versidades públicas do mundo, 
a Universidade de São Paulo 
também está sob a mira da pri-
vatização. O banco Santander, 
camuflado atrás da entidade que 
ele mesmo criou, a Universia, 
procura dar uma aparência pro-
gressista para sua penetração 
nas universidades. Inovação, 
superação, competitividade e 
carreira são as palavras mais 
utilizadas em seus materiais de 
propaganda. A parceria, no en-
tanto, se mostrou, na prática, 
muito diferente do que o divul-
gado. 

O banco Santander vêm in-
vestindo em catracas, cartões 
magnéticos para acesso e moni-
toramento, justificados sob o ar-
gumento de “segurança” e “tro-
ca de dados”, há alguns anos 
nas universidades estaduais 
paulistas. O campus da Unesp 
de Araraquara foi o projeto pi-
loto no contrato entre a univer-
sidade e o Banespa/Santander.

O acesso à universidade com 
essas medidas restringe ainda 
mais o acesso da população à 
universidade pública e, em tro-
ca, essas parcerias amplamente 
propagandeadas como moder-
nizadoras e inovadoras recebem 
das universidades maior número 
de acionistas, isenções fiscais, 
recolhimento dos investimentos 
com juros e correção e, o mais 
curioso, o domínio de todos os 
dados pessoais de estudantes, 
funcionários e professores. De 
maneira ilegal, o Santander, ou 

Universia, tem acesso às infor-
mações pessoal dos alunos, fun-
cionários e professores.

Na USP, os estudantes da Es-
cola Superior Luiz de Queiroz 
(ESALQ/USP) em Piracicaba 
foram surpreendidos, em 2010, 
com a instalação de catracas e 
um cartão para ter acesso à de-
pendências do campus. O cartão 
possui um chip e tem um núme-
ro de conta pré-aprovada pelo 
banco. Todos os que possuem 
vínculo formal com a USP, nes-
se campus, tem seus dados pas-
sados para o banco sem sequer 
terem aprovado a “transferência 
de dados”.

Estudantes espanhóis publi-
caram um manifesto acusando 
o banco Santander como o prin-
cipal protagonista na privatiza-
ção das universidades ao redor 
do mundo, com a criação no 
ano 2000 da Universia. “Una 
de las entidades que más ha 
trabajado para la intromisión 
de la empresa privada en las 
universidades públicas de todo 
el mundo es el Banco Santan-
der, mediante la creación en 
el 2000 de Universia. Esta red 
de universidades suministra 
servicios a las universidades y 
celebrará su XI Junta General 
de Accionistas en Zaragoza la 
semana del 9 de mayo. A ella 
acudirán todos los rectores de 
las universidades españolas y 
varios directores generales del 
Banco Santander, que decidirán 
los planes estratégicos a seguir 
a corto plazo para acercar las 

universidades al mundo empre-
sarial.” (Trecho do ‘Manifiesto 
contra Universia’ - Asamblea 
Contra la Privatización de la 
Universidad, 09/05/2011).

O manifesto dos estudantes 
espanhóis denuncia a real in-
tenção da entidade criada pelo 
Santander. Entre as consequên-
cias relatadas no manifesto, está 
a vinculação direta da pesquisa 
aos interesses privados: “Los 
universitarios estudiamos para 
poder poner en práctica ese 
saber mediante investigaciones 
que puedan tener importancia 
para el mundo empresarial, 
así, éste saca beneficio del tra-
bajo ajeno, por no hablar de 
las condiciones laborales en 
las que los estudiantes han re-
alizado esa investigación. (…) 
Como podemos observar el 
conocimiento se convierte en 
un producto más que el mundo 
empresarial, junto con los es-
tados, quiere comercializar. La 
“economía del conocimiento”, 
así llaman a este robo.”

A experiência dos estudan-
tes espanhóis com a Universia 
é importante para o Movimen-
to Estudantil da USP refletir 
diante da penetração do banco 
Santander no cotidiano do es-
tudantes, implementando catra-
cas, recolhendo dados pessoais 
de estudantes, funcionários e 
professores e monitorando suas 
atividades. No dia 1º de Maio, 
Rodas participou do encontro 
do Conselho Assessor Interna-
cional Universia 2012, realiza-

do no Rio de Janeiro. Junto a 
ele, estavam outros reitores bra-
sileiros, como Carlos Alexandre 
Netto, Reitor da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) e Carlos Levi, Reitor 
da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). O primeiro 
encontro do Consellho Assessor 
Internacional Universia foi na 
Espanha; o segundo, no Méxi-
co. É importante ressaltar que 
nesses encontros, parcerias do 
Universia com diversas univer-
sidades foram estabelecidas.

A estratégia de propaganda 
que o Santander promoveu para 
camuflar a entrega das universi-
dades públicas para a usurpação 
privada e estrangeira foi através 
da campanha de que o ensino 
e a pesquisa necessitavam de 
“inovações”. Fato muito pareci-
do à propaganda ideológica de 
Rodas, colocando a repressão 
e a privatização da USP como 
política de segurança e moder-
nização. Um bom exemplo é a 
privatização da pós-graduação 
que, longe daquilo que Rodas 
fala na imprensa, a reformula-
ção do Regimento da pós-gra-
duação é uma evidente tentati-
va de subordinar as renomadas 
pesquisas da USP aos interesses 
das grandes empresas.

Um dos meios que os estu-
dantes encontraram para reagir 
à a ofensiva de privatizar a uni-
versidade foi ocupando a sala 
doada pela Coseas (Coorde-
nadoria de Assistência Social) 
para o Santander no prédio do 
CRUSP, abrindo a sala para 
uso dos estudantes. Para reagir 
à privatização, a organização e 
mobilização dos estudantes é a 
peça-chave.      S.D.

Horóscopo 
de hoje
A confluência de Mar-

te com Júpiter indica 
aos de Sagitário que, 

no decorrer do ano vigente 
o Reitor da Universidade de 
São Paulo abrirá processo de 
expulsão contra aproximada-
mente 70 alunos.

Se você for de Touro, cui-
dado: será expulso. Fiquem, 
no entanto, descansados os de 
aquário. Vocês só ficarão al-
guns dias de molho.

Quanto aos de Libra, os 
mais equilibrados, os que não 
participam de manifestações, 
terão apenas de se preocupar 
com as ações do DCE, pois 
as previsões indicam – pela 
posição da Lua na sétima casa 
– que o Diretório pouco fará 
para evitar as expulsões.

A explicação é a seguinte: 
ao ler no céu o alinhamento 
dos astros, verificamos uma 
ação desmedida na constela-
ção do Escorpião, cujo agui-
lhão está nas rodas de Cassio-
peia. Essa confluência indica 
que o ano não será bom para 
os alunos da USP.

Essas previsões foram 
feitas pelos mais eminen-
tes astrólogos, formados nas 
universidades de augúrios do 
Cairo. Mas, não é preciso ser 
adivinho, astrólogo, áugure, 
mágico, nem nada do tipo, 
para fazer estas previsões:

1. O Reitor, o Rodas, não 
hesitará em mover processo 
de exclusão contra os alunos 
que participaram das ocupa-
ções no ano passado;

2. A comissão universitá-
ria, encarregada de julgar os 
processos, não hesitará em 
condenar os alunos e expulsá-
-los da Universidade;

3. A ADUSP não hesitará 
em dar uma de Pôncio Pilatos;

3. A única entidade que 
hesitará será, efetivamente, o 
DCE, pois essa estranha cria-
tura é um híbrido de PSTU e 
PSol. O primeiro, um partido 
burocrático que, na hora de 
agir, prefere fazer um simpó-
sio. O segundo, um cadáver 
político, e, como todos sabem, 
cadáveres não se movem.

Recorremos, então, a astró-
logos e a zumbis para avisar: 
alunos de toda a USP, uni-vos, 
pois seja qual for a posição 
que o DCE tirar em relação 
aos processos contra os alu-
nos, essa entidade nada fará, 
o que, na prática, significa 
apenas uma coisa: a política 
do Diretório será a mesma da 
Reitoria.

Não é preciso ser adivinho 
para adivinhar.

Agora, vamos a outras pre-
visões: Depois da tempestade 
virá a bonança...

Elmano Sadino

OPINIÃO:

Falta um pouco de “anarquia” na USP
Os anarquistas que me des-

culpem (e muitos que se con-
sideram mesmo anarquistas 
podem até concordar comigo), 
mas, na USP, está faltando jus-
tamente um pouco da “atitude” 
que os fizeram famosos. Pixar 
uns muros, quebrar umas jane-
las, jogar umas bombas, quei-
mar umas viaturas... o repertório 
é vasto, mas está sendo muito 
pouco utilizado.

Os defensores da propaganda 
pela ação estão fazendo muito 
pouca “propaganda”.

Rodas, por sua vez, não está 
usando retórica. Está agindo 
concretamente para esmagar o 
movimento estudantil da USP. 
São muitos os processos e os po-
liciais que perambulam pela Ci-
dade Universitária para provar 
seu ponto.

E os que se reivindicam parte 
de um movimento revolucioná-
rio, de luta, combativos, em uma 
palavra, anarquistas? Não deve-
riam estar agindo também? Não 
é sua inclinação primária reagir 
à violência com violência?

No entanto, o anarquismo es-
tudantil é mais moderado, con-
tido, tímido... quase uma filoso-
fia, com muita conversa e pouca 
ação. Quase não guarda laços 
com seus companheiros france-
ses, russos, norte-americanos e 
os inventores do terrorismo mo-

derno, do final do século XIX. 
Apenas uma semelhança conti-
nua na ordem do dia: a aversão 
aos partidos políticos.

Mas esta aversão é explica-
da por outros motivos: na USP, 
o “anarquismo” estudantil (já 
entre aspas, uma vez que se 
trata apenas de uma espécie de 
filosofia anarquista) se propaga 
em oposição aos partidos que 
se cristalizaram no controle do 
DCE e dos Centros Acadêmicos. 
Existe porque o ambiente criado 
pela esquerda pequeno-burguesa 
no movimento estudantil é com-
pletamente burocrático: só se faz 
discursos e a luta, quando há, é 
combatida com todos os meios 
disponíveis, da calúnia às inti-
midações e agressões. 

As assembleias foram trans-
formadas pelos membros do 
Psol e do PSTU (e, antes deles, 
pelos do PT) em um teatro para 
as pessoas que participam do 
movimento estudantil... mas só 
os atores escolhidos pela direção 
burocrática do DCE de plantão 
podem participar.

Na medida que entraram em 
luta, os estudantes da USP mos-
traram estar agrupados sob dife-
rentes bandeiras. 

Atuam na universidade, 
como pode ver qualquer um 
que olhe mais atentamente, di-
ferentes correntes que se reivin-

dicam comunistas, socialistas e, 
inclusive, “trotskistas”.

Há também um número con-
siderável de tendências e incli-
nações anarquistas.

A partir das convicções daque-
les que estão organizados em par-
tidos e correntes (ou do que ale-
gam ser suas convicções), haveria 
motivos mais do que suficientes 
para os estudantes lutarem. Mas, o 
que falta mesmo é luta.

Para tentar entender porque, 
apesar de tantos “revolucioná-
rios” no nome e nas intenções, 
os partidos de esquerda da USP 
não fazem jus ao legado de Leon 
Trótski, Lênin, Engels e Marx, é 
preciso deixar claro: muitos que 
se reivindicam “socialistas” e 
“comunistas” simplesmente não 
levam a sério as conclusões dos 
principais dirigentes do movi-
mento operário internacional e 
a experiência da luta das massas 
contra o capitalismo. Vendem 
uma mercadoria falsificada: sua 
suposta “combatividade”.

São, antes, partidários dos 
reformadores do marxismo, da 
escola de Eduard Bernstein, o 
primeiro a deturpar com algum 
sucesso a teoria da luta de clas-
ses e as conclusões revolucioná-
rias do socialismo científico. 

Fizeram sua a fórmula opor-
tunista do revisionista alemão: 
“o movimento é tudo, o objeti-

vo final, nada”. Só que o “mo-
vimento” a que os reformistas e 
conciliadores de hoje se referem 
é outro (e bem conhecido dos 
que já estão fartos do blá-blá-blá 
das assembleias e da falta de dis-
posição de luta dos “dirigentes” 
estudantis). 

Trata-se do simulacro de par-
lamentarismo burguês encenado 
pela direção do DCE e dos cen-
tros acadêmicos que difundem a 
ilusão de que construirão “uma 
grande greve” para combater o 
reitor-interventor enquanto não 
fazem nada e só se mobilizam 
efetivamente quando se trata de 
eleger uma chapa de cupinchas 
para a direção de uma entidade. 

Os pelegos enchem a boca 
para falar que a chapa Reação 
(de direita e, portanto, estra-
nha ao movimento estudantil) 
foi convidada a tomar chá com 
brioches com o reitor. Mas, não 
eram eles, os terríveis “social-
-democratas” do Psol e do PSTU 
que queriam “dialogar” com Ro-
das quando esse assumiu?

No movimento estudantil da 
USP há uma tendência revolucio-
nária e uma contra-revolucioná-
ria. À primeira falta, entre outras 
coisas, ímpeto, iniciativa, agres-
sividade, virulência. A segunda é 
preciso tirar do caminho.

Rafael Dantas
Estudante de Letras e militante do PCO


