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Na época da ditadura 
também vivíamos um 

“milagre”....

446 dias sob 
intervenção 

policial

Assine a petição 
online contra a 
perseguição ao 
prof. Eduardo 
Navarro, da 
Letras

No dia 28 de novembro de 
2012 o conselho do Departa-
mento de Letras Clássicas e 
Vernáculas da FFLCH vai se 
reunir. Há informações de que 
se pretende prejudicar o Prof. 
Eduardo Navarro, não atri-
buindo à área de Línguas In-
dígenas vaga para concurso de 
professor titular. Isso porque 
o Prof. Eduardo em 2011 de-
nunciou um grupo de profes-
sores que participava de um 
esquema suspeito de uso da 
máquina pública. Não vamos 
permitir que o Prof. Eduardo 
seja prejudicado.
www.avaaz.org/po/petition/
Contra_a_perseguicao_ao_
Prof_Eduardo_Navarro/

Nas eleições 
para o DCE, 

vote e lute 
com  a chapa

Eleições para 
o DCE terão 
debate hoje na 
FFLCH
Hoje, dia 26, debate 
promovido pelos Centros 
Acadêmicos da FFLCH. 
Será na sala 111, no prédio 
do Meio, às 17h

livre!
USP, um milagre?

“O fato de a USP hoje estar 
muito bem é quase um mila-
gre”, disse o reitor da universi-
dade, João Grandino Rodas, em 
entrevista ao portal G1. Segun-
do o reitor-interventor, o mila-
gre estaria na impossibilidade 
de se manter uma universidade 
de qualidade apenas com recur-
so público, ou seja, sem a ajuda 
privada.

Vejamos a veracidade dessas 
palavras. As universidades mais 
bem colocadas nos rankings in-
ternacionais são todas públicas, 
variando de posição a cada ano 
a Unicamp, UFRJ, UFMG e 
Unesp. Em ranking elaborado 
pela Folha de S. Paulo, as dez 
primeiras colocações são exclu-
sividade das públicas, federais e 
estaduais. 

Um milagre seria um fato 
maravilhoso que se opõe às leis 
naturais. Já se vê por aí que o 
“milagre” não atingiu apenas a 
USP, mas as universidades pú-
blicas de modo geral, não sendo 
portanto nenhum milagre, mas 
uma regra.

É possível que o “milagre” a 
que se refere Rodas, cujas afi-
nidades ideológicas remontam à 
ditadura militar, seja o milagre 
da USP, assim como as demais 
públicas, ter sobrevivido tão 
bem às inúmeras investidas dos 
governos desde a ditadura mili-
tar contra ela.

Com os acordos MEC-
-USAID, o regime militar colo-
cou em prática uma política de 
desmonte do ensino público, por 
um lado tentando transformá-lo 
num ensino puramente técnico, 
sem produção de conhecimento 
e, por outro, de beneficiamento 
dos empreendimentos privados 
no ramo. Tanto é assim que 
uma das maiores empresas de 
educação do País foi formada 
durante o período por um co-
nhecido apoiador da ditadura, 
João Carlos Di Genio, do grupo 
Objetivo.

Durante a era FHC, o ensino 
privado ganhou novo impulso e 
os governos do PT, com Lula e 
Dilma, também não deixaram de 
apoiar o setor. Programas como 
o Fies (Financiamento estudan-
til) e o Prouni, que são progra-
mas de financiamento do ensino 
privado com o dinheiro público, 

salvaram os tubarões da educa-
ção da falência, uma vez que é 
evidente que a população não 
tem dinheiro para acompanhar a 
expansão do ensino privado, que 
atualmente é maior do que o pú-
blico. Reside aí o “dinamismo” 
do ensino privado tão propagan-
deado pela imprensa capitalista: 
na doação de verbas estatais para 
essas instituições e numa políti-
ca que privilegia esse setor. Isso 
é o liberalismo, é ser liberal com 
os recursos públicos para os ca-
pitalistas.

Se é assim, por que as uni-
versidades públicas não pode-
riam viver exclusivamente da 
verba estatal, se as próprias ins-
tituições privadas sobrevivem 
da ajuda do Estado?

Vale ressaltar aqui o confisco 
da população que essa política 
representa. Um curso de direito 
por exemplo, pode custar cerca 
de 40 mil reais, na média, por 
pessoa. Um ensino que deveria 
ser fornecido pelo Estado com 
uma qualidade muito superior 
aos cursos pagos.

Rodas defende que empresas 
e grandes capitalistas financiem 
a universidade pública. Mas 
será que de repente os capitalis-
tas, que destruíram a educação 
no País em busca de lucros, vão 
esquecer de sua avidez e sim-
plesmente doar seu precioso di-
nheiro para ajudar a melhorar a 
educação brasileira? Claro que 
isso é uma pergunta retórica. 

O que Rodas quer é abrir 
uma nova fonte de lucros para 
os capitalistas, a educação pú-
blica. Basta ver o que aconte-
ce com as fundações privadas 
na universidade. O caso mais 
escandaloso foi o da FIA, fun-
dação privada que atua na Fa-
culdade de Economia e Ad-
ministração da USP (FEA). A 
FIA é formada por professores 
da FEA, que usavam toda a es-
trutura da universidade e inclu-
sive seu tempo que deveria ser 
dedicado à universidade, para 
administrar cursos de MBA na 
unidade, pelos quais cobravam 
altas mensalidades. Ou seja, 
não gastaram nada e usaram a 
estrutura da universidade para 
lucrar. Depois de mais de 20 
anos de lucros exorbitantes, re-
solveram abrir uma faculdade 

privada, concorrente da FEA, 
com a “excelência USP”. E, 
claro, Rodas os parabenizou por 
essa iniciativa. O que o reitor-
-interventor defende quando 
fala em “buscar investimentos 
privados” é multiplicar esse 
tipo de fenômeno, bem como os 
lucros dos que vão se beneficiar 
disso, colocando a universidade 
a serviço dos interesses de al-
guns particulares.

Mas voltemos ao “milagre” 
de Rodas. Resta ainda uma per-
gunta. Por que o ensino básico 
público foi totalmente destruído 
enquanto as universidades ain-
da se colocam indiscutivelmen-
te entre as melhores do País? 
Será esse o “milagre”?

Longe disso. A resposta é 
simples e pode ser vista nos 
acontecimentos dos últimos anos 
na USP: duas ocupações de rei-
toria, greves, enfrentamento com 
a polícia, o campus colocado em 
estado de sítio pela PM, PSDB e 
o reitor-interventor; centenas de 
funcionários demitidos, dezenas 
de sindicalistas ameaçados de 

demissão, 72 estudantes presos 
e centenas ameaçados de expul-
são, além de alguns efetivamen-
te expulsos.

Os estudantes universitários 
possuem uma maior tradição de 
organização e mobilização do 
que os estudantes secundaristas 
e por isso puderam opor maior 
resistência à destruição planeja-
da pelos governos nos últimos 
quase quarenta anos.

Não se trata de nenhum mi-
lagre, Rodas. Trata-se da resis-
tência da população a esse con-
fisco que o imperialismo, por 
meio dos governos capachos da 
ditadura militar, do PSDB e do 
PT quer realizar. Trata-se da luta 
de funcionários, professores e 
principalmente dos estudantes 
em defesa da universidade pú-
blica para todos que a sua ges-
tão policial quer liquidar, que 
impediu que o ensino superior 
fosse desmantelado em favor do 
lucro de alguns poucos.

Natália Pimenta
Militante do PCO 

e da chapa 27 de Outubro

Mais uMa vez, o reitor-interventor rasgou elogios à privatização da universidade

Participe das 
reuniões abertas 
da redação do 
Jornal da USP 
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Resultado das eleições para 
Amorcrusp expressa a tendência 
de luta e a fraqueza da direita

Na eleição realizada em se-
mana de feriado prolongado e 
com a participação de pouco 
mais de 30%, a chapa Retoma-
da, que expressa o movimento 
de luta do último período, teve 
35% dos votos. 

Terminaram na sexta-feira, 
23, as eleições para a Associa-
ção dos moradores do Conjun-
to Residencial da USP (Amor-
crusp). O resultado foi 185 vo-
tos para a Retomada; 274 para 
Crusp Popular; 67 Pra Frente 
Crusp; 12 nulos.

A chapa vencedora é a con-
tinuidade da gestão atual. É a 
chapa que recebe apoio da SAS 
(Superintendência de Assistên-
cia Social), que acabou com as 
assembleias de moradores e se 
calou diante da eliminação de 
seis estudantes, moradores do 
CRUSP, da USP.

A eleição ocorreu logo após 
o feriado prolongado do dia 15 
de novembro.

A chapa Retomada é a chapa 
dos estudantes que apoiaram a 
ocupação da antiga Coseas, atu-
al SAS, para a abertura de novas 
vagas de moradia e para acabar 
com o esquema de vigilância e 
perseguição aos moradores.

É também a única que discu-
tiu e se opôs à ocupação policial 
do campus.

A chapa foi um elemento 
novo nessas eleições e conse-
guiu agrupar o setor combativo 
e de luta.

Nesse sentido, foi vitoriosa 
por expressar a tendência ao 
reagrupamento dos setores em 
luta contra a ditadura na USP. 
Com todo o boicote que sofreu 
como a retirada de cartazes da 
chapa pela SAS, teve 40% dos 

votos na eleição.
O apoio à chapa Retoma-

da foi muito grande e a direita, 
com medo que o setor ligado 
aos processados fosse gestão 
na Amorcrusp, retirou a cha-
pa “Pra frente Brasil” no meio 
da eleição chamando voto na 
“CRUSP populista”.

É uma direita que não faz 
questão de esconder sua ligação 
com a SAS/Coseas, delata os 
moradores irregulares que, ape-
sar de precisarem da moradia, 
não passam na suspeita seleção 
conduzida pela “Assistência 
Social”.

Os integrantes da chapa Re-
tomada devem manter a uni-
dade e continuar lutando pelas 
reivindicações dos moradores 
do CRUSP, contra a política de 

perseguição política da SAS.
Nessas eleições ficou claro 

pela intervenção da Retoma-
da que é possível agrupar os 
setores que querem continuar 
na luta e abre o caminho para 
o fortalecimento desse grupo e 
que possa travar novas batalhas.

Resultado Final:

Crusp Popular: 274 votos 
50,92%
Retomada: 185 votos 
34,48%
Pra Frente Crusp: 67 votos 
12,45%
Nulo: 12 votos
 2,2%

ELEIÇÕES PaRa o DCE

Assista às 
intervenções 
da chapa 27 
de Outubro no 
Debate da FEA

Acesse o canal do YouTube do Jornal da USP Livre! e assista 
ao compacto com os melhores momentos e as intervenções dos 
integrantes da chapa 27 de outubro: unidade na luta contra a 
PM e os processos no debate das eleições para o DCE realizado 
na última semana pelo CAVC (Centro Acadêmico Visconde de 
Cairu), da FEA.

Além do vídeo editado, está 
disponível também a gravação 
do debate na íntegra.

CONFIRA: 

www.youtube.com/usplivre

Do PRogRaMa Da CHaPa 27 DE oUtUbRo:

Rodas: reprimir para privatizar
Reproduzimos aqui um trecho do programa da chapa  
27 de Outubro que concorre às eleições para o DCE

 A reitoria tenta silenciar todos 
os movimentos de resistência da 
Universidade com uma avalan-
che de processos. Os processos 
administrativos baseiam-se no 
Decreto 52.906, de 1972, Regime 
Disciplinar instituído sob a égide 
da Ditadura Militar, que vigora no 
estatuto da USP como “disposição 
transitória” há algumas décadas. 
Naquele momento, a reitoria da 
USP perseguia ativistas que lu-
tavam contra a ditadura ou aque-
les simplesmente considerados 
suspeitos. Qualquer semelhança 
com os tempos atuais não é mera 
coincidência. Toda a diretoria do 
SINTUSP é processada pelas po-
sições políticas expressas em seus 
boletins; agora Rodas anunciou 
que fará o mesmo com a diretoria 

da ADUSP. Outros processos são 
baseados em um amplo sistema 
de espionagem e arapongagem, 
denunciado pela Revista Fórum 
(Fev./2012), que comprova atra-
vés de extensa documentação 
um sistema de vigilância sobre a 
atuação política de professores, 
trabalhadores e estudantes, com 
relatos de reuniões fechadas do 
SINTUSP e ADUSP.

As testemunhas em favor da 
reitoria geralmente são membros 
das chefias, das guardas ou outros 
que, tendo vínculos empregatícios 
com o denunciante, têm seu teste-
munho enviesado. Essa é uma das 
maneiras de se produzir as provas 
falsas. É prova — e o instrumento 
— do autoritarismo que tenha sido 
criada uma delegacia especial para 

tratar da repressão às ações políti-
cas dos trabalhadores. Lembrando 
que, em 2008, um dos diretores 
do SINTUSP e representante dos 
trabalhadores no Conselho Uni-
versitário, Claudionor Brandão, foi 
demitido por lutar contra a precari-
zação e a terceirização na universi-
dade. A reitoria tenta hoje preparar 
terreno para avançar rapidamente 
com as punições contra estudantes, 
trabalhadores e professores. 

Impõe-se um questionamen-
to: a quem interessa, de fato, a 
presença policial na USP? O 
objetivo real da presença po-
licial é garantir a execução de 
uma política privatista e elitista 
na universidade, ostensivamente 
defendida pelo Reitor João Gran-
dino Rodas. Não à toa, a primeira 
ação ostensiva da PM na USP, 
após muitos anos, foi, em 2009, 
a mando da então reitora Suely 

Vilela, para dissolver os pique-
tes da greve dos trabalhadores, 
culminando numa repressão bru-
tal ao conjunto da comunidade, 
com bombas e balas de borra-
cha cruzando os prédios e salas 
de aula, o que gerou um enorme 
movimento em toda a USP. Esse 
projeto político busca submeter 
a Universidade aos interesses de 
empresas e fundações privadas, 
cujo único objetivo é a maximi-
zação de seus próprios lucros. É 
em virtude disso que as pesquisas 
sem viés mercadológico são cada 
vez mais raras na Universidade. 
É em nome desse projeto que se 
prepara agora uma “reforma” do 
regimento da pós-graduação que 
submete ainda mais a pesquisa 
ao controle da burocracia univer-
sitária. É em nome desse projeto 
que se reduz a verba para o paga-
mento de trabalhadores efetivos 

e prepara demissões em massa 
com o projeto chamado PROA-
DE, e se aumenta a contratação 
de trabalhadores terceirizados, 
em condições sub-humanas que 
atingem principalmente as mu-
lheres e os negros. Contra isso, 
devemos lutar pela efetivação de 
todos os terceirizados, sem ne-
cessidade de concurso público. 
Pelo projeto de privatização é que 
se reduz a contratação de profes-
sores; restringe-se a permanên-
cia estudantil — como as vagas 
no CRUSP que foram reduzidas 
quase à metade no mesmo perí-
odo em que o número de alunos 
dobrou — tornando ainda mais 
excludente a universidade que já 
é fechada para a maioria da popu-
lação, em primeiro lugar pelo fil-
tro racista e elitista do vestibular, 
que devemos lutar contra, ligan-
do essa luta à estatização sem in-
denização das universidades par-
ticulares, para que todos tenham 
acesso à universidade pública, e 
com uma política de permanência 
estudantil plena para todos. 


