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A USP está sob estado de sí-
tio. Rodas está passando aque-
les estudantes que protestaram 
contra a intervenção policial 
ocupando a reitoria no ano pas-
sado por um moedor de carne. 

Processados, acuados com 
a acusação absurda de que são 
vândalos e que agiram delibe-
radamente para causar danos à 
universidade, um a um os com-
panheiros estão sendo chama-
dos a depor. Caso não o façam, 
estarão automaticamente admi-
tindo a “culpa”. 

Mais: estão sendo, por esta 
medida, coagidos a se submeter 
a um processo que não pode ser 
questionado. 

A “livre-defesa” que o rei-
tor afirma existir nos processos 
administrativos resume-se ape-
nas ao direito dos estudantes de 
comparecer à audiência com um 
advogado. Seus acusadores são 
as mesmas pessoas que julgarão 
o caso. A “comissão processan-
te” que foi escolhida pela reitoria 

para conduzir o processo, repre-
senta o interesse da própria rei-
toria no processo e é, por estas 
circunstâncias, absolutamente 
incapaz de fornecer um julga-
mento imparcial aos estudantes.

O reitor que foi escolhido 
por um único eleitor, o então 
governador do Estado José Ser-
ra, do PSDB, age como se ti-
vesse efetivamente um mandato 
do povo de São Paulo, sabe-se 
lá senão de Deus, para por em 
prática a privatização da univer-
sidade. Tem mesmo?

A polícia foi colocada na 
Cidade Universitária sem qual-
quer consulta à comunidade. 
Foi uma decisão administrativa.

A reitoria decidiu abrir uma 
licitação para a reforma do sis-
tema de iluminação. Algumas 
das empresas participantes re-
clamaram que as concorrentes 
não tinham chances de concor-
rer com uma delas, como se a 
licitação tivesse sido feita para 
selecionar uma empresa pré-

-definida. Mais uma decisão ad-
ministrativa.

A pós-graduação foi “re-
formada” para melhor atender 
aos interesses privados na USP. 
Agora, quem quiser seu mestra-
do ou doutorado, muito prova-
velmente terá que pagar pelo di-
ploma. Ninguém foi consultado 
à exceção da cúpula... adminis-
trativa da universidade.

No processo contra os estu-
dantes, ninguém mais além da 
comissão de professores encar-
regados de julgar precisa ser 
consultado. A apelação da de-
cisão (que já é previsível, uma 
vez que a reitoria recomendou 
a expulsão) só poderá ser feita 
na justiça comum, isto é, depois 
que os estudantes já tiverem 
sido expulsos da USP. Não à 
toa, são administrativos. Ques-
tão interna. Cosa nostra?

É diante desta situação ne-
fasta que os estudantes da USP 
continuam a protestar e se orga-
nizar para lutar contra as arbi-

trariedades da reitoria.
É preciso manter em pé o 

programa de luta dos estudan-
tes que ocuparam a reitoria em 
novembro passado. Para tanto, 
é preciso empregar todas as for-
ças, todo o empenho dos que se 
recusam a aceitar a ditadura do 
reitor-interventor, do PSDB, da 
polícia militar e da privatização 
da universidade.

• Abaixo a perseguição po-
lítica na USP! 
• Fim dos processos contra 
estudantes e funcionários! 
• Fora PM! 
• Fora Rodas! 
• Não à privatização da 
USP! 
• Ensino público e gra-
tuito! 
• Poder estudantil!

NovE EStUdANtES já dEPUSERAM NoS PRocESSoS-FARSA dE RodAS

Os estudantes devem dar uma resposta 
à altura dos ataques da reitoria

Rua Alvarenga, nº1416. Vamos exigir o fim dos processos e nenhuma 
punição aos estudantes que ocuparam a reitoria!

Todos à procuradoria-geral da usp nesTa 
Terça-feira, às 9h, pelo fim dos processos

Crise na FEA

Coordenador 
do curso de 
administração foi 
flagrado adulterando 
documentos 
O coordenador de graduação do curso de 
administração foi visto adulterando documentos 
da faculdade e responsabilizando os servidores 
por seus erros, além de dificultar a matrícula 
dos estudantes nas disciplinas 

Às vésperas da direção 
da Faculdade de Economia 
e Administração (FEA) pro-
mover um “plebiscito” vir-
tual para instalar catracas na 
entrada da faculdade, vem à 
tona a crise por que passa um 
de seus cursos. 

Os estudantes não conse-
guem se matricular nas discipli-
nas, aparecendo o pedido como 
“indeferido” na grade de mui-
tos e uma portaria da FEA im-
pede a matrícula do estudante 
fora do período caso ele tenha 
reprovado por falta ou tranca-

mento no semestre anterior. O 
fato tem causado revolta entre 
os estudantes. 

Os estudantes afirmaram 
também que o curso não possui 
matérias consideradas impor-
tantes, apesar do curso pago da 
Fundação Instituto de Admi-
nistração (FIA) ter sido criado 
com essas matérias na sua gra-
de curricular.

 A FIA foi criada como fun-
dação privada por professores 
da FEA e agora se tornou uma 
“Escola de Negócios”, como diz 
sua página na internet, oferecen-
do cursos pagos de graduação. 

Recentemente, para agravar 
a crise, o professor presidente 
da Comissão de graduação da 
FEA, Hamilton Luiz Côrrea, 
foi flagrado por estudantes e 
professores adulterando docu-
mentos. 

Neste mês, o Centro Aca-
dêmico Visconde de Cairu de-
nunciou o fato em seu jornal. 
“Nessas reuniões testemunha-
mos o professor adulterando 

documentos oficiais, desco-
nhecendo regras básicas do 
Regimento da USP, responsa-
bilizando funcionários admi-
nistrativos da faculdade por 
seus equívocos, e mostrando-
-se inábil para julgar casos in-
dividuais de forma imparcial, 
entre outros – gravações em 
áudio das sessões comprovam 
todos os desvios citados”. 

Hamilton pode ser promo-
vido a presidente da comissão 
de graduação de toda a FEA. 
Os estudantes afirmam tam-
bém que os professores da 
faculdade se interessam pelos 
cursos de Pós-graduação e as 
consultorias oferecidas pela 
FIA e se recusam a ministrar 
boas aulas. 

A crise, obviamente, é re-
sultado da pressão que existe 
para a privatização da FEA e 
toda a USP. A FEA é a faculda-
de onde há mais investimento 
privado, vinculação com ban-
cos, instituições empresariais e 
a primeira que o reitor vai ten-

tar vender. 
A instalação de catracas 

para barrar o acesso ao pré-
dio é uma medida que mostra 
como anda a largos passos a 
privatização desta faculdade. 

Depois de instalar as catra-
cas, é só cobrar pelos cursos, 
uma vez que ninguém de fora 
da faculdade poderá entrar. 

As catracas demonstram a 
tentativa de privatizar a facul-
dade que é pública, ou seja, 
em tese, de todos e para todos. 
Como ser de todos e para todos, 
se só os que são alunos regular-
mente matriculados e os funcio-
nários desta instituição poderão 
entrar nas suas dependências? 
A faculdade se torna privada a 
um seleto grupo, aqueles que 
são alunos, professores ou fun-
cionários do curso de Adminis-
tração ou Economia. 

O curso de administração 
está sendo tão sucateado e pas-
sa por essa crise justamente 
como reflexo desse processo 
de privatização da faculdade. 
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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  

Episódio de hoje: 

A tropa rosa 
choque

Rodinhas sonhava sonhava 
longe, enquanto via as paradas 
militares. Sentia-se o rei dos mi-
licos, alinhando soldados, disci-
plinando cortesãos, ordenando o 
ataque dos soldados ao seus sú-
ditos...

Rodinhas contemplava a pa-
rada militar, naquele Sete de Se-
tembro: disciplina, armas, corpos 
eretos, rostos duros, pescoço fir-
me, braços retesados, tudo isso 
deixava Rodinhas arrepiado, sem 
saber bem porquê.

Ao fim da Parada Militar, 
ainda suado, Rodinhas vai até a 
Parada Gay, na Paulista. Por um 
momento, ele se sente atraído 
pelo movimento, e então parece 
que se acende uma luz no fim 
do túnel da alma escura de Ro-
dinhas. Mas... não! Ele enruga 
a testa, aperta a boca, levanta a 
cabeça e cruza os braços, excla-
mando:

− Que gente desorganizada, 
que cores apavorantes, que desa-
linho nesse desfile!

Indignado com a Parada Gay, 
que não parecia em nada com a 
Parada Militar, Rodinhas segue 
triste o seu caminho:

− Eles mereciam uma lâmpa-
da na cabeça, para terem ideias 
mais luminosas!

Um dia, muito tempo depois 
dessa quase-epifania de Rodi-
nhas, foi criada a tropa Rosa Cho-
que, que por um dia foi mais forte 
que as armas militares do Reino, 
e estabeleceu o arco-íris do diá-
logo, da aceitação das diferenças, 
da compreensão da diversidade 
política, que supõe a contestação 
séria e veemente, quando neces-
sária. Enfim, não há um único te-
órico da política que não admita 
o enfrentamento como condição 
básica da existência da POLÍ-
TICA. E enfrentamento físico, 
quando for o caso, sem que haja 
crime e portanto sem punição de 
quem protesta sob BASE LEGAL 
LEGÍTIMA. Quando a Polícia é 
usada para ANIQUILAR O MO-
VIMENTO CONTESTATÓRIO, 
e não como enfrentamento, não 
há sequer política no Estado, 
quanto mais democracia.

O Reino de Rodinhas não 
queria nada com a democracia. 
Não queria sequer ser político. 
Na verdade, não queria nem ser 
nobre, mas Absolutista, e, contra 
todas as fantasias dos escritores 
e sábios do Reino (que fumavam 
seu ópio e viviam em Babilônias 
longínquas), o Absolutismo con-
vivia com o Estado Democrático 
de Direito (!), sem que os juris-
tas percebessem o contra-senso 
de um monstro, um Leviatã cuja 
cabeça era o ânus, e o ânus era a 
cabeça pensante.

A Tropa de Rosa Choque 
avança, avança, com percussão 
no tambor, e não nos escudos, 
trazendo alegria e esperança de 
liberdade para o povo. Apavo-
rados, os Militares da Tropa de 
Choque e das outras armas – 
aqueles mesmos de rosto duro e 
trejeito retesado! – saíram cor-
rendo e tropeçando, sem saberem 
o que ocorria no fundo de suas 
almas.

Esse foi um dia de glória, para 
os que alimentam alguma espe-
rança de raiar o sol novamente 
no Reino... que não será mais de 
Rodinhas.

por Reginaldo Parcianello

Participe da reunião aberta da 
redação do jornal da USP Livre! 

Hoje, segunda-feira, às 18h no cRUSP

FEA

O resultado do 
plebiscito sobre 
as catracas já foi 
definido de antemão 

Nessa segunda-feira, dia 28, 
tem início o plebiscito virtual 
sobre a instalação de catracas na 
entrada da FEA. Os estudantes, 
funcionários e professores de-
verão votar por meio de senha 
individual. Mas essa votação só 
será permitida dentro dos limites 
físicos da própria faculdade. 

Esse plebiscito serve apenas 
para legitimar uma medida ex-
tremamente grave e com várias 
consequências, que já foi decidi-
da pela congregação da FEA. 

Como já foi dito pelo pró-
prio diretor da FEA, Reinaldo 
Guerreiro, ao Jornal do Campus: 
“Eu não posso deixar de fazer 
alguma coisa que a congregação 
solicitou [para quê consultar as 
pessoas se é uma ordem que não 
pode ser descumprida?]. Mas, 
como diretor, quero conversar 
com os alunos, explicar o que 
significa colocar catracas, que é 
para aumentar a liberdade e não 
para diminuí-la”. 

Se já foi decido, porque con-
sultar as pessoas? É óbvio que 
a direção da FEA busca com o 
plebiscito apenas legitimar uma 
medida tão impopular que é a 
instalação de catracas. 

O plebiscito virtual da dire-

ção da faculdade é só uma des-
culpa para eles afirmarem que 
a restrição de um espaço públi-
co, como é a FEA, foi decidida 
democraticamente. Quando o 
próprio Centro Acadêmico de-
nunciou que a direção da FEA já 
decidiu, sem consultar ninguém, 
instalar “mecanismos” de con-
trole de acesso no segundo andar 
do FEA1, nos prédios FEA2, 
FEA3, FEA5 e na biblioteca.

Para garantir a vitória no ple-
biscito, a direção da FEA tam-
bém já providências para contro-
lar o seu resultado, tornando-o 
virtual e paritário. 

Enganam-se os que caíram 
no conto de que a paridade seria 
muito boa, porque colocaria em 
pesos iguais as posições de cada 
setor da universidade. O que a 
paridade faz é diminuir o peso 
dos votos dos estudantes, como 
se eles fossem de uma classe 
inferior. É um voto censitário, 
onde o voto do professor vale 
mais o voto do estudante. 

Na FEA, por exemplo, são 
3.488 estudantes (de graduação 
e pós), 184 professores e 135 
funcionários. No sistema paritá-
rio, o voto de um professor vale 
20 vezes mais que o voto de um 

estudante. 
Vale perguntar por que a dire-

ção da FEA decidiu atribuir peso 
aos votos das pessoas de acordo 
com o segmento que fazem parte 
sendo que é um plebiscito para 
apurar uma opinião. A opinião 
de nenhum dos segmentos é ho-
mogênea. 

Aqui, não está em jogo uma 
eleição para reitor, em que regras 
do estatuto da USP são utilizadas 
para impedir a participação das 
pessoas e atribuir pesos diferen-
tes aos segmentos, mas um sim-
ples plebiscito sobre uma medi-
da que será tomada na faculda-
de. Porque tanto controle sobre 
uma votação como essa?

É evidente que assim como 
nas eleições para reitor, nas quais 
o governo exerce um rígido con-
trole e ultrapassa a decisão se 
esta não lhe for favorável, como 
na nomeação de João Grandino 
Rodas, a burocracia da FEA não 
quer perder a votação no plebis-
cito sobre as catracas.

Há um grande interesse na 
instalação dessas catracas. A 
desculpa utilizada é a “falta de 
segurança”. Alega-se que o ple-
biscito serve para consultar a 
suposta “falta de segurança” que 
sofrem os que frequentam a fa-
culdade. Se é para isso, porque 
não deixar que a opinião da es-
magadora maioria, ou seja, dos 
estudantes, se expresse no ple-
biscito? 

No sistema de “um voto por 
cabeça” seria mais fácil saber o 
sentimento da maioria do que 
num sistema de voto paritário, 
em que a vontade da maioria é 
suprimida em nome de dar po-
der igual para segmentos que 
possuem quantidades diferentes. 

O caráter “virtual” do plebis-
cito também mostra isso. Alguns 
setores alegam que é para permi-
tir que mais pessoas votem, no 
entanto a pessoa só poderá votar 
se estiver dentro da faculdade. 
Assim, a justificativa de permitir 
a maior participação das pessoas 
cai por terra. 

Se as pessoas precisam estar 
na FEA para votar no plebis-
cito virtual, por que não votar 
em urnas, onde a possibilidade 
de fraude é menor em relação 
à internet ou softwares? Além 
disso, as urnas mostram que 
está ocorrendo uma votação e 
lembram as pessoas de votar, 
enquanto uma votação pela in-
ternet é muito mais fácil de ser 
esquecida, além de manipulada. 

São essas perguntas sem re-
posta que demonstram a mani-
pulação da direção da FEA para 
garantir de todo modo a insta-
lação das catracas e favorecer o 
processo de privatização desta 
faculdade. 

Uma vez que catracas sejam 
instaladas na FEA, a medida 
permite que o mesmo seja feito 
em outras faculdades, tornando 
o acesso que já é bastante restri-
to à USP, mais limitado ainda.

É também uma medida para 
favorecer a cobrança de taxas e 
mensalidades e evitar manifes-
tações e protestos estudantis, 
uma vez que o controle sobre 
os estudantes e sobre quem en-
tra ou não na faculdade é muito 
maior. 

Uma faculdade privada só 
consegue manter seu sistema de 
arrecadação das mensalidades 
porque as catracas impedem o 
acesso dos inadimplentes ou dos 
que são de fora da faculdade. 

OPINIãO:

A proposta de “diretas para reitor” 
na visão de um estudante da UnB

Fiquei sabendo que as eleições 
para reitor na USP são decididas por 
uma ínfima minoria da universidade 
e que parte da esquerda no movi-
mento estudantil defende a proposta 
de diretas para reitor.

Na UnB, diferentemente da 
USP, estudantes, funcionários e 
professores podiam participar da 
votação. Até o ano de 2008, quando 
ocupamos a reitoria e derrubamos 
o reitor, o voto nessa eleição era 
dividido da seguinte maneira: es-
tudantes tinham 15%, professores 
75% e funcionários 15% dos votos. 
Formava-se assim uma lista tríplice 
e o voto final, assim como na USP, 
era dado pelo governo.

Na ocupação da reitoria, que foi 
a maior mobilização estudantil da 
UnB na últim década, a esquerda 
pelega da UnB defendia com unhas 
e dentes que tudo ia mudar se a elei-
ção para reitor fosse paritária. Eles 
defenderam o fim da ocupação da 
reitoria em nome da suposta con-
quista da paridade que viria a ser 
aprovada em uma reunião do Con-
selho Universitário, meses depois. 

No mesmo ano, o atual reitor 
José Geraldo, do PT, se elegeu em 

uma eleição paritária. Mas, sem a 
mobilização, a burocracia universi-
tária aplicou um golpe: o voto dos 
estudantes só seria paritário se todos 
os 30 mil estudantes da universida-
de votassem, todos os funcionários 
e professores. Caso contrário, seu 
peso decaía conforme a participa-
ção. 

A eleição de José Geraldo foi 
apoiada abertamente pelo PT e pelo 
PSol em segundo turno, já que esse 
partido possuía candidato próprio. 
O sistema paritário foi comemora-
do por toda a esquerda pelega, que 
acabou com a mobilização para 
conseguir uma consulta falsamente 
paritária, uma democracia de faz-
-de-conta, já que o governo sendo o 
verdadeiro eleitor. 

Pois bem, agora que termina 
o mandato de José Geraldo, o que 
essa esquerda pelega tem a dizer? 
Nada. Estão calados porque o reitor 
reprimiu as manifestações, ignorou 
os protestos estudantis, demitiu os 
terceirizados e está colocando gra-
des e câmeras por todo o campus. 
Pergunto: de que adiantou votar 
para reitor? 

Na USP, eles estão dizendo que 

é preciso lutar por “diretas para rei-
tor”, mas será que não aprenderam 
com a experiência da UnB? 

Para quê votar para reitor se: em 
primeiro lugar, a eleição é controla-
da pelo governo, em segundo lugar, 
se concentra todo o poder sobre a 
universidade na figura de uma pes-
soa e, em terceiro lugar, as regras da 
universidade já definem de antemão 
quem pode se candidatar a reitor?

O que essa esquerda pelega e 
conservadora está fazendo na USP é 
alimentar as ilusões dos estudantes 
em medidas que não têm nenhum 
efeito e não produzem mudanças 
reais no regime de poder da univer-
sidade, como a eleição para reitor\.

O PSol, por exemplo, alimentou 
a ilusão no seus próprios militantes 
de que conseguiria eleger um reitor 
na UnB. Havia, inclusive, promes-
sas de cargos para os seus militantes 
do movimento estudantil caso fos-
sem eleitos. 

É exatamente isso que é ocul-
tado. Os estudantes servem apenas 
como massa eleitoral, para garantir 
os interesses de uma burocracia que 
dirige de fato a universidade. Os es-
tudantes não possuem direito de se 

candidatar, tão pouco de decidir so-
bre os rumos da universidade. 

A proposta de “diretas para 
reitor” oculta que só professores 
podem se candidatar; que a elei-
ção será na realidade muito pouco 
democrática; que o governador 
continuará escolhendo o reitor, não 
passando a eleição de uma consulta. 
E mesmo que fosse muito diferente 
disso, a eleição para reitor continua 
significando que estudantes e fun-
cionários não têm nenhum poder 
real dentro da universiade e que esta 
continuará sendo administrada por 
uma burocracia. O poder continua 
concentrado nas mãos do reitor, cuja 
mandato, ainda que seja escolhido 
pela esmagadora maioria, no siste-
ma “uma cabeça, um voto”, está to-
talmente fora do controle daqueles 
que compõem a universidade.

Por isso, eu apoio a luta pelo 
governo tripartite com maioria es-
tudantil, como fizeram os estudan-
tes em Córdoba em 1918. Somente 
dessa forma será possível mudar de 
fato a estrutura de poder na univer-
sidade, o resto não passa de manipu-
lação e ilusão.  L. G.

Estudante de Serviço Social da UnB


