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... se o DCE não vai fazer 
nada, façamo-lo nós

USP: há 257 dias 
sob intervenção 

policial...

Participe da reunião aberta da redação do Jornal da USP Livre!  
Hoje, segunda-feira (21/5), às 18h no Espaço Verde (prédio do meio, FFLCH)

Acuado pela manifestação 
realizada na última quarta-fei-
ra, Rodas adiou o a primeira 
audiência dos processos aber-
tos contra cerca de 50 estudan-
tes que ocuparam a reitoria em 
novembro passado.

O reitor-interventor preten-
de realizar outras oitivas nesta 
terça-feira (22/5), a partir do 
mesmo horário.

Além disso, audiências se-
melhantes já estão marcadas 
para os próximos dias 23, 29 

e 30 de maio, e outros dias no 
próximo mês. 

Os alunos processados de-
verão se apresentar obrigato-
riamente a essas audiências, 
correndo o risco de serem pu-
nidos por não o fazer. A reitoria 
se encarregou disso, incluindo 
no processo uma cláusula que 
diz, literalmente, que “seu não 
comparecimento implicará em 
revelia e confissão acerca da 
matéria de fato”.

Trata-se da maior onda de 
repressão e perseguição políti-
ca na universidade desde a di-
tadura militar.

É preciso sair novamente às 
ruas para impedir que a dita-
dura do reitor-interventor leve 
à expulsão de nossos compa-
nheiros, considerados “crimi-
nosos” por lutar contra a polí-
cia no campus e a privatização 
da universidade.

EdiTORiAl

Uma reedição do “AI-5 
das universidades”?

O reitor-interventor ameaça 
de “eliminação” da universida-
de mais de 50 estudantes, com 
base em um artigo (247) do 
regime disciplinar criado em 
1972, que ainda está vigente no 
seu estatuto. 

Esse artigo se assemelha ao 
decreto lei 447 de 1969, que foi 
chamado de Ai-5 das universi-
dades.

O Ai-5 das universidades se 
tratava de caracterizar as “in-
frações disciplinares praticadas 
por professores, alunos e fun-
cionários”. 

“Art 1º: Comete infração dis-
ciplinar o professor, aluno, fun-
cionário ou empregado de esta-

belecimento de ensino público 
ou particular que:

i - Alicie ou incite a de-
flagração de movimento que 
tenha por finalidade a parali-
zação de atividade escolar ou 
participe nesse movimento; 

ii- Atente contra pessoas 
ou bens, tanto em prédio ou 
instalações, de qualquer nature-
za, dentro de estabelecimentos 
de ensino, como fora dele;

iii - Pratique atos desti-
nados à organização de mo-
vimentos subversivos, passe-
atas, desfiles ou comícios não 
autorizados, ou dele participe;

iV - Conduza ou realiza, 
confeccione, imprima, tenha em 

depósito, distribua material sub-
versivo de qualquer natureza;

V - Seqüestre ou mantenha 
em cárcere privado diretor, 
membro do corpo docente, fun-
cionário ou empregado de esta-
belecimento de ensino, agente 
de autoridade ou aluno;

 Vi - Use dependência ou 
recinto escolar para fins de 
subversão ou para praticar 
ato contrário à moral ou à 
ordem pública” (decreto-lei 
477, 26 de fevereiro de 1969).

O artigo 247 do estatuto 
geral da USP visa “assegurar, 
manter e preservar a boa or-
dem, o respeito, os bons cos-
tumes e preceitos morais, de 
forma a garantir a harmônica 
convivência entre docentes e 
discentes e a disciplina indis-
pensável às atividades universi-
tárias” (decreto nº. 52.906, 27 
de março de 1972). 

Esse decreto de 1972 consi-

dera infrações atos como “per-
turbar os trabalhos escolares, 
bem como o funcionamento 
da administração da USP, pro-
mover manifestação ou pro-
paganda de caráter político-
-partidário, racial ou religioso, 
bem como incitar, promover 
ou apoiar ausências coletivas 
aos trabalhos escolares e pra-
ticar ato atentatório à moral ou 
aos bons costumes”. 

Como punição, os estudan-
tes podem ser “eliminados” da 
USP, não podendo voltar a ter 
vinculo com a universidade por 
até dez anos.

O Ai-5 das universidades 
também já previa a “elimina-
ção”: “§ 1º As infrações defini-
das neste artigo serão punidas: 
ii - Se se tratar de aluno, com 
a pena de desligamento e a 
proibição de se matricular em 
qualquer outro estabelecimen-
to de ensino por prazo de três 

(3) anos”.
A semelhança quase abso-

luta entre um decreto e outro, 
ambos da ditadura militar, de-
monstra que o que o reitor está 
fazendo hoje contra os estudan-
tes é o mesmo que os militares 
fizeram, tendo expulsando 245 
estudantes de universidades em 
todo o país. 

Em 2009, A Comissão de 
Anistia indenizou 16 estudantes 
e funcionários de universidades 
expulsos durante a ditadura mi-
litar. As reparações somam mais 
de R$ 2,879 milhões. Será que 
os estudantes da USP de hoje 
futuramente serão também in-
denizados pelo grave prejuízo 
que o reitor está lhes causando? 

E os professores, que sequer 
deflagraram greve, vão conti-
nuar sem fazer nada diante da 
reedição do Ai-5 das universi-
dades pelo reitor João Grandino 
Rodas?

livre!
Pelo fim dos processos

Concentração em frente à reitoria, a partir das 9h. Passeata em direção 
à Procuradoria Geral da USP, na rua Alvarenga, para exigir o fim dos 

processos e nenhuma punição aos estudantes que ocuparam a reitoria

ToDoS aoS aToS nESTa TErça E 
qUarTa-fEira (22 E 23 DE maio) 

Na última quarta-feira, mais de 500 estudantes foram à Procuradoria Geral da USP para exi-
gir que seus colegas não sejam punidos por se manifestar politicamente contra a polícia no 
campus e os planos de privatização da USP levados adiante pelo reitor-interventor.



livre!Jornal da USP2

OPiNiãO:
Sobre o texto “Falta um 
pouco de ‘anarquia’ na USP*”

Ao estudante de letras e “mi-
litante” do PCO Rafael dantas.

levando em consideração 
sua matéria, criticando o movi-
mento anarquista na USP, gosta-
ria de expressar algumas consi-
derações sobre o texto.

Não faço parte de movimen-
tos anarquistas dentro da USP. 
Conheço pouco do RiZOMA, 
e costumo fazer ativismos pela 
cidade de SP, sem me restringir 
à USP (como muitos por aqui 
fazem, agindo como se só exis-
tisse o academicismo e a Uni-
versidade de São Paulo).

Nós anarquistas não de-
fendemos a “propaganda pela 
ação” (seu 2º parágrafo), nós 
costumamos agir. Nossas inter-
venções estão por toda a cidade 
em forma de panfletagens, pixa-
ções (SiM! PiXAÇÕES) e até 
mesmo o rackeamento de sites 
do governo ao qual vocês dizem 
se opor. Como já disse e repito, 
ainda não conheço os movimen-
tos anarquistas dentro da USP, 
estou apenas fazendo conside-
rações de algumas afirmações 
em seu texto que me pareceram 
deturpadas.

Quanto ao 3º parágrafo

Onde está escrito que a 
“inclinação primária” de todo 
anarquista é reagir à violência 
com violência? Nós, anarquis-
tas, defendemos acima de tudo 
a liberdade de agir conforme a 
razão individual, sem obrigar 
qualquer companheiro de luta 
a agir contrariamente àquilo 
o que pensa ser justo (acredito 
que há anarquistas que reagem 
com violência e anarquistas que 
reagem por outros meios, como 
por exemplo, o ativismo).

Quanto ao 4º parágrafo

dentro do anarquismo ten-
tamos sempre manter o contato 
com ativistas de diferentes lu-
gares do mundo. A prova disso 

vocês podem encontrar no site 
do CMi (Centro de Mídia in-
dependente) - que é só um dos 
exemplos de comunicação en-
tre anarquistas - onde estarão 
textos vindos de anarquistas até 
mesmo da Grécia, notícias sobre 
acontecimentos e ações diretas 
executadas ao redor do mundo 
por anarquistas e não por parti-
dários.

Pois bem, já que falaram 
sobre a aversão do movimento 
anarquista aos partidos políti-
cos, cito aqui alguns dos por-
quês dessa aversão:

1 – Um partido político luta 
para chegar ao poder, e não der-
rubá-lo. O movimento anarquis-
ta almeja acima de tudo a plena 
liberdade, sem a existência de 
um governo e qualquer outra 
hierarquia possível entre seres. 
Essa é a oposição óbvia entre 
nós anarquistas e o seu partido 
político.

2 – Nós já temos um “par-
tido de esquerda” no poder, no 
entanto este até hoje só ofereceu 
migalhas ao povo, não acaban-
do com as classes nem mesmo 
chegando perto da igualdade 
social. Não creio que o PCO 
no poder agiria diferente. Não é 
pessoal, é só que enquanto hou-
ver governo, este agirá em prol 
da economia capitalista (não é 
uma escolha de vocês, isso já 
está consolidado). Por isso, à 
nós anarquistas, não interessa o 
poder e sim a derrota desse go-
verno e dessa economia.

3 – Quanto a sua crítica ao 
dCE e Centros Acadêmicos, 
que afirma que se trata de dois 
movimentos “muito burocráti-
cos”, eu pergunto: Vocês acham 
que se algum membro do seu 
Partido da Causa Operária ga-
nhasse uma eleição, resolveria 
o problema de desigualdade (e 
todos os outros problemas) com 
pixações, quebrando janelas, 
jogando bombas, queimando 
viaturas (seu parágrafo nº 1) ou 
assinando PAPÉiS (pura buro-

cracia)? Sua crítica deveria ser 
auto crítica. Um partido traba-
lha com burocracia sempre, ou 
vocês acham que seus compa-
nheiros vereadores,  depultados, 
prefeitos etc trabalham como? 

Quanto ao 12º parágrafo 

Você está se referindo ao 
legado de alguns dos membros 
de movimentos históricos socia-
listas. Te pergunto qual legado 
que lênin ( que você citou) dei-
xou. E eu te respondo: deixou 
seu rastro de tortura e violência 
contra os que se opunham à sua 
ditadura. deixou profundas fe-
ridas até mesmo no movimen-
to socialista, o qual deturpou 
e envergonhou, chamando de 
“socialismo” o massacre que foi 
seu governo.

Quanto a sua crítica ao refor-
mismo:

O que é o Partido da Causa 
Operária senão um movimento 
reformista?

Creio eu que chegar ao poder 
para “reformar” o atual sistema 
(mais uma incoerência da sua 
ideia comunista) seja no míni-
mo reformista. Mais uma critica 
sua que deveria ser auto critica.

Finalizando:

As alfinetadas dadas ao mo-
vimento anarquista e a falsa ideia 
de anarquismo que se restringe à 
violência e ao caos serão sempre 
rebatidas pelo movimento anar-
quista REAl e independente 
da Universidade. Aliás, quanto 
a luta dentro da Universidade, 
creio eu que seja comum o in-
teresse por defender os 73 estu-
dantes processados, sendo des-
necessária a sua alfinetada ao 
movimento anarquista.

Se você quer tanto prati-
car essa SUA dEFiNiÇãO de 
anarquia, faça você mesmo. 
Não espere que o movimento 
anarquista ou qualquer outro 
faça por você.

“Anonymous Anonymous”
*publicado no Jornal da USP Livre! 

nº53, de 17 de maio de 2012.

Like a 
Rodas

Uma foto bastante 
comprometedora

A foto do chá da tarde pro-
movido pelo reitor-in-

terventor João Grandino Rodas 
aos membros da “Reação”, ape-
lidados de “rodinhas”, foi moti-
vo de chacota nas redes sociais. 

A foto foi divulgada em um 
blog de um dos membros da 
chapa. A descrição da foto com-
prova que os “rodinhas” são 
mesmo meninos de recado do 
reitor:  

“O encontro promete marcar 
de maneira contundente e defi-
nitiva a relação entre as partes 
envolvidas. O reitor professor 
João Grandino Rodas ofereceu 
um chá para integrantes da cha-
pa Reação que disputou a elei-
ção do dCE da USP em 2012. 
O grupo Reação prega o diálo-
go como forma permanente de 
entendimento entre estudantes e 
a direção da universidade”, de-
clarou o membro da chapa em 
seu blog.

“A reunião foi marcada com 
o objetivo de modificar a for-
ma reivindicatória usada pelas 
lideranças estudantis até então 
e criar um canal de diálogo 
permanente. O reitor acolheu 
o grupo com grande atenção e 
informou que receberá os repre-
sentantes dos estudantes de for-
ma regular e procurará dentro 
do possível atender as solicita-
ções encaminhadas”. 

Pode-se notar que os mem-

bros da chapa, que sequer foram 
eleitos para a direção do dCE, 
já se arrogaram o papel de “li-
deranças estudantis”. 

O tratamento dispensado aos 
“rodinhas” é o oposto do dis-
pensado aos estudantes, funcio-
nários e professores da USP. 

A AdUSP foi interpelada 
judicialmente pelo reitor, a dire-
ção do Sintusp está sendo pro-
cessada por Rodas, até mesmo 
a diretoria de uma das mais tra-
dicionais faculdades da USP, a 
Faculdade de direito, é vítima 
da truculência do reitor. Rodas 
ainda move mais de 80 proces-
sos contra estudantes e formou 
uma comissão para eliminá-los 
da universidade. O tratamen-
to contrasta com os privilégios 
concedidos ao grupinho de es-
tudantes direitistas. 

A “Reação” contou com o 
apoio de toda a máquina buro-
crática da universidade e com o 
financiamento aberto do PSDB, 
como denunciou um de seus 
jornais no interior de São Paulo.

Esse é mais um fato que 
comprova para os ingênuos que 
acreditaram no conto de fadas 
do “apartidarismo”, da “inde-
pendência em relação à reito-
ria”, que a chapa “Reação” era 
e continua sendo a chapa dos 
meninos de recado de Rodas e 
do PSDB. 

L.G.

Rodas: privatizar, pero no mucho?
Em entrevista concedida à 

Tribuna Independente com o 
tema “USP – Planos e diretri-
zes”, o reitor-interventor João 
Grandino Rodas foi questiona-
do por um cientista político e 
ex-estudante da USP sobre em 
que medida a disputa entre estu-
dantes rebelados contra a reito-
ria e a PM é uma briga política. 

Ao responder a pergunta, 
Rodas atacou o Partido da Cau-
sa Operária dizendo que este 
apresentou “inverdades” na sua 
propaganda partidária na televi-
são. A “inverdade” seria que a 
USP está sendo privatizada. 

“A privatização não é o 
nosso objetivo, de maneira ne-
nhuma. A privatização acaba 
de ser negada por mim. Se ela 
usa R$3,6 bilhões de dinheiro 
público é sinal, justamente, que 
está muito longe essa privatiza-
ção. Quando muito, poderia ter 
auxílios de dinheiros privados 
para finalidades específicas que 
não comprometessem a univer-
sidade”, disse o reitor.

O que Rodas não esclarece 

em sua entrevista e acaba fugin-
do da discussão pela tangente é 
o que, na prática, seriam esses 
“auxílios de dinheiro privado 
para finalidades específicas que 
não comprometem a universi-
dade”?

Partamos para alguns exem-
plos práticos das parcerias 
público-privadas: Catracas e 
cartões magnéticos financiados 
pelo banco Santander; o BUSP 
e o Circular da USP, em parce-
ria com a SPTrans; a “terceiri-
zação” de serviços antes pres-
tados pela própria Prefeitura do 
Campus; as Fundações, como 
a FiA que, desde sua criação, 
utilizou-se do aparato material 
e intelectual da FEA para pro-
mover cursos pagos etc.

detenhamo-nos no caso da 
FiA. Ano a ano, a fundação 
foi capitalizando um montan-
te impressionante. O meio que 
encontrou para confundir os 
estudantes diante do saque que 
promovia no orçamento da fa-
culdade foi oferecer cursos pa-
gos em prédios fora da Cidade 

Universitária.
Está mais do que claro que 

a privatização da USP já foi 
colocada em movimento. A 
histórica e importante Univer-
sidade de São Paulo está sendo 
entregue às mãos de empre-
sários privados para que seja 
transformada em fonte de lucro 
e especulação. 

Mais do que isso, com a 
reformulação do regimento da 
pós-graduação, as pesquisas 
estarão subordinadas aos inte-
resses do capital privado.

A privatização não é, em 
nenhuma medida, um fator 
secundário na gestão de Ro-
das. Escolhido por Serra, pelo 
PSDB, o partido das privatiza-
ções, o objetivo da política de 
Rodas está claro e os estudan-
tes que se opõem a esse projeto 
são esmagados pela repressão 
policial e pela campanha de 
calúnias da imprensa burguesa. 

A imprensa é a mesma que, 
como a revista Veja, atacou os 
estudantes que protestaram 
contra a PM no campus. Para os 

supostos detentores da “verda-
de” sobre as privatizações (seus 
defensores), os estudantes eram 
“maconheiros”, “filhinhos de 
papai” que reclamavam de bar-
riga cheia. Para os que ataca-
ram os estudantes, bom mesmo 
eram figuras “idôneas”, com-
prometidas com a “ética”, como 
o senador demóstenes Torres.

Rodas e os mentirosos de 
plantão pensam que enganarão 
os estudantes e a população 
em geral indefinidamente. Mas 
como tudo que é sólido des-
mancha no ar, a verdade ver-
dadeira sobre as privatizações 
está vindo à tona. Basta olhar 
para as recorrentes denúncias 
de que a reitoria estaria favo-
recendo uma ou outra empresa 
ao abrir uma licitação para a 
instalação de novas lâmpadas 
no campus para se ter uma 
prévia do que significará o lo-
teamento da universidade para 
diferentes grupos empresariais, 
bancos etc.

S.G. e R.D.


