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Esse jornal foi o principal de-
fensor dessas bandeiras de luta 
desde o início da mobilização 
em 2011 e até hoje as colocamos 
como as principais palavras de 
ordem do movimento. 

Embora aos olhos dos que es-
tão mais distantes isso pareça ser 
um consenso dentro do movi-
mento estudantil, isso está longe 
de ser assim. Em todos os mo-
mentos, os estudantes puderam 
observar a resistência da burocra-
cia estudantil (Psol e PSTU) e de 
seus satélites em adotar essas pa-
lavras de ordem. Já em 2010, uma 
assembleia geral da USP aprovou 
que a saída do reitor era uma ban-
deira do movimento. O DCE, en-
tão dirigido pelo Psol, não apenas 
não divulgou essa resolução em 

seu site, como disse à imprensa 
que era contra a palavra de ordem 
e que ela não era válida.

A recepção entre a maioria dos 
estudantes, no entanto, é bem di-
ferente. Não à toa, essas bandei-
ras se impuseram quando a mobi-
lização se tornou massiva.

Mesmo populares, sempre há 
uma desculpa para que elas não 
sejam levantadas. Quando Ro-
das foi nomeado pelo governador 
José Serra, era “muito cedo” para 
chamar o “Fora Rodas”. Duran-
te a ocupação da reitoria, “ainda 
não era hora”. Logo após o fim 
da greve, as bandeiras estavam 
ultrapassadas. Hoje estão defini-
tivamente gastas, não mobilizam 
ninguém etc. etc. etc.

De fato, para determinados se-
tores a “hora” dessas reivindica-
ções nunca chegou. 

Agora uns pedem uma demo-
cracia abstrata, uma eleição para 
reitor, que será tão eficaz para 

Por que defendemos “Fora Rodas! Fora PM!”

A luta contra o processo aos 72 é 
a luta contra todos os processos

A partir da acusação da promo-
tora Eliana Passarelli contra os 72 
presos da desocupação da reitoria 
em 2011, a luta contra os proces-
sos ganhou força, pressionando 
diversos setores a se posicionar 
contra este ataque. A gravidade 
da acusação do Ministério Pú-
blico, imputando os crimes de 
formação de quadrilha, posse 
de explosivos, depredação do 
patrimônio público e desacato à 
ordem judicial, determina pena 
máxima de oito anos para os 
estudantes, caso sejam conde-
nados.

A denúncia do MP ocorreu 
logo após a conclusão dos pro-
cessos administrativos que pu-
niu parte dos presos com sus-
pensão por até 15 dias e chegou 
a absolver outros. Isto foi uma 
jogada casada entre a reitoria 
e o MP para passar a persegui-
ção aos que lutam para fora da 
USP e tirar o foco do reitor que 
já está muito queimado, ainda 
aumentando a proporção do ata-
que. Toda esta situação eviden-

cia o caráter político deste novo 
processo criminal que deve ser 
aberto e que precisa ser comba-
tido com uma ampla campanha 
política.

Esta é a maior ameaça ao mo-
vimento estudantil, não só da 
USP, mas de todas as universi-
dades em que há a perseguição 
àqueles que lutam. Em respos-
ta a este novo ataque, já foram 
lançadas dezenas de notas de 
sindicatos, entidades dos mo-
vimentos sociais, declarações 
de políticos etc. Até mesmo o 
DCE, que em todos os momen-
tos - desde a mobilização do dia 
27 de Outubro de 2011 até as 
ocupações da FFLCH e da Rei-
toria - se opôs ao movimento, 
tiveram que se pronunciar em 
apoio aos processados.

Na Calourada Unificada, a 
direção do DCE, composta pelo 
Psol e PSTU, pretendia ocul-
tar por completo a questão dos 
processos, não colocando os 
processados em nenhuma mesa 
e nem criando um debate sobre 
o assunto. Após os processados 
organizarem um ato indepen-
dente, com a participação aberta 
para todos, o DCE se viu obri-
gado a pautar a questão, trans-
formando a aula magna, que 
deveria ser realizada pelo pro-
fessor Vladimir Safatle em um 
ato debate contra os processos. 

Mas mesmo este ato foi usado 
unicamente como palanque para 
os partidos que compõem a di-
reção da entidade, que deram 
apenas cinco minutos para os 
processados falarem.

Ampliar a luta contra os 
processos

Não são só os 72 que estão 

sofrendo processos, isto se re-
pete na USP e em diversas uni-
versidades em que os estudantes 
se levantaram contra os ataques 
ao movimento e à própria uni-
versidade. Na própria USP são 
mais de cem processos. Além 
da desocupação da reitoria, há 
também os estudantes presos na 

reintegração de posse 
na Moradia Retoma-
da; todos os diretores 
do Sindicato dos Tra-
balhadores da USP 
sofrem processos; en-
tre outros.

Na Unifesp, são 
ao todo 90 proces-
sos, entre criminais 
e internos da própria 

universidade. 
As acusações 
são bem parecidas às da USP. 
Na Unesp, UFMG, UNB UFES 
e várias outras universidades, os 
estudantes também são alvo de 
processos.

A campanha contra os pro-
cessos aos 72 deve ser encabe-

çada e transfor-
mada em eixo 
de luta contra 

todos os diferentes processos. 
O processo contra os 72 é o que 
está mais em evidência, devido 
à sua importância política e uma  
derrota nesse caso, significaria 
uma derrota fundamental da po-
lítica repressiva da direita.
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Estamos sitiados 
desde a assinatura 
do convênio USP-PM 

em 8/9/2011, mas isto 
não é só

545 dias sob 
intervenção 

policial

mudar as coisas na universidade 
quanto a eleição para presidente 
para mudar a situação do País, 
porém muito mais antidemocrá-
tica, já que na USP há pessoas 
que legalmente possuem mais 
direitos. Há outros ainda que, 
abobados diante da campanha da 
burocracia estudantil, dizem que 
é preciso “renovar” as bandeiras, 
sem dizer quais elas teriam que 
ser.

As bandeiras, no entanto, não 
são como roupas velhas que 
saem da moda e que precisamos 
trocar. Elas correspondem a uma 
determinada situação. Por aca-
so o reitor-interventor não reina 
mais sobre a universidade? Por 
acaso não continua seu plano de 
privatização? A polícia não ronda 
mais a universidade, o convênio 
está desfeito? A resposta a todas 
essas perguntas é uma só: NÃO. 
A situação na universidade é exa-
tamente a mesma de quando co-

meçou a mobilização.
É possível inclusive que Ro-

das tente um segundo mandato, o 
que constitui mais um motivo, e 
importantíssimo, para não esmo-
recer a campanha contra o inter-
ventor.

Até o reitor cair e a polícia 
sair do campus não há por que 
deixar de reivindicar isso. Até 
que a situação se altere não tem 
por que trocar as reivindicações 
por outras quaisquer. Afinal, as 
palavras de ordem não servem 
apenas para mobilizar os estu-
dantes e sim para mobilizar os 
estudantes para determinados 
objetivos. Esse jornal defende 
como principais objetivos do 
movimento estudantil a defesa da 
educação pública para todos e o 
poder estudantil, ou seja, que a 
universidade seja administrada 
por funcionários, professores 
e estudantes de acordo com o 
peso numérico de cada um, úni-

ca maneira de haver uma verda-
deira autonomia universitária e 
uma universidade a serviço da 
população, não de um punhado 
de empresas. A luta contra a PM 
e contra Rodas não apenas são 
atuais como estão diretamente 
ligadas a esse objetivo. O que 
diríamos de alguém que durante 
o regime militar abandonasse a 
palavra de ordem de “abaixo a 
ditadura”? De alguém que dis-
sesse que ela ficou gasta depois 
de 20 anos de ditadura e que por 
isso deveria ter sido abandona-
da? Ou de alguém que dissesse 
que a população apoiava a di-
tadura e por isso não podíamos 
falar contra ela? O mesmo que 
dizemos agora: os que propõem 
abandonar essas palavras de or-
dem estão não apenas cedendo 
diante da ditadura que Rodas 
impôs à universidade, como na 
prática estão ajudando a susten-
tar essa ditadura.

EDITORIAL



livre!

A última reunião dos presos, 
realizada no domingo, 3 de março. 
No início da reunião, durante os 
informes, cerca de 20 processados 
estavam presentes e mais 15 estu-
dantes não processados.

Logo depois dos informes, a 
primeira discussão, levantada por 
integrantes da Liga Estratégia Re-
volucionária LER-QI e do MNN 
foi a de que a reunião não deveria 
ser deliberativa. 

Ou seja, que fosse uma simples 
discussão que não tomasse nenhu-
ma medida concreta de campanha, 
num momento em que o processo 
está correndo na Justiça. O argu-
mento é de que não seria legítimo 
deliberar, devido ao fato de que só 
havia 20 processados presentes. 
Mas em diversas ocasiões foram 
tomadas decisões importantes com 
esse mesmo número de pessoas ou 
até menos, como foi o caso da tese 
dos processados para o Congresso 
da USP, uma decisão muito mais 
importante e que foi tomada em 
uma reunião com apenas seis pro-
cessados. 

Essa proposta recebeu apoio 
apenas dos representantes da LER-
QI e do MNN e foi derrotada.

Logo após essa votação, as pro-
postas de luta foram apresentadas. 
A mesma LER-QI destacou todas 
as propostas. Tal fato causou indig-
nação nos presentes e fez com que 
alguns processados abandonassem 
a reunião já naquele momento. 

Depois de destacar todas as pro-
postas, entre elas a de que o movi-
mento deveria seguir a bandeiras 
“fora Rodas!”, “fora PM” e “fim 

dos processos”, principais reivindi-
cações do movimento que ocupou 
a reitoria, surgiu um debate sobre 
quem teria poder de decisão na 
reunião; os processados ou todos 
os presentes. 

A LER-QI defendia que apenas 
os processados votassem, enquanto 
outra ala defendia que os processa-
dos deveriam ter exclusividade no 
que diz respeito ao próprio proces-
so no qual estão envolvidos, mas 
que sobre a campanha e as ativida-
des, todos os que estão participan-
do deveriam poder decidir, por um 
critério democrático de que todos 
devem ter direito a decidir sobre 
aquilo no que estão empenhados 
e também como forma de agregar 
mais estudantes à campanha.

A proposta da LER-QI venceu 
por apenas um voto de diferença, 
numa votação confusa e com vá-
rias abstenções. Nesse momento, 
mais uma leva de processados se 
retirou por não concordar que as 
pessoas não possam decidir sobre 
o movimento no qual estão parti-
cipando.

O maior problema da políti-
ca levada adiante por essas duas 
correntes, no entanto, é a de que 
não pode haver campanha sem o 
apoio das entidades, pois elas são 
representativas.

O problema dessa concepção é 
que implica na prática que os pro-
cessados vão depender dessas en-
tidades para que haja campanha. 
E isso em uma situação em que 
estas entidades têm se mostrado 
abertamente contrárias à campa-
nha, tendo inclusive boicotado a 

luta dos presos ostensivamente na 
calourada.

E de fato, o resultado final da 
reunião foi o de que nenhuma me-
dida concreta para a realização de 
uma campanha em defesa dos es-
tudantes processadas foi aprova-
da, apenas medidas que, embora 
importantes, são parciais, como a 
realização de mais debates como 
o do dia 27.

Isso implicaria em que os pro-
cessados não poderiam encampar 
sua própria defesa, mas sim que 
devem depender das “entidades”.

No entanto, onde estavam essas 
entidades quando a polícia pren-
deu os estudantes no estaciona-
mento da história? Onde estavam 
elas quando foi realizada as ocu-
pações e a greve? Elas estiveram 
invariavelmente contra todos os 
movimentos realizados pelos es-
tudantes nos últimos anos. Ficar 
a reboque delas é matar qualquer 
possibilidade de defesa dos 72 e 
de mobilização estudantil.

O movimento de luta contra os 
processo – e, aqui, estamos nos 
referindo ao movimento real, não 
aos que apenas em palavras dizem 
apoiar o movimento, mas o boico-
tam e sabotam na prática -  precisa 
se organizar, em primeiro lugar 
com aqueles que efetivamente 
querem levar esta luta adiante e 
lançar a campanha. Esta é a úni-
ca forma de conseguir aliados 
e apoiadores para esta reivindi-
cação.
Natália Pimenta
Estudante de Letras e militante do 
PCO

USP

Por que a LER-QI quer paralisar a campanha 
em defesa dos 72?
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Fique de olho:

- Assembleia dos estudantes da ECA:
Dia 5/3 – às 18h – na Prainha 

- Assembleia do CRUSP
Dia 6/3 – às 23h, na Ágora

- Assembleia dos estudantes da Letras:
Dia 7/3 – às 18h, em frente ao prédio do curso

- Assembleia dos estudantes das Ciências Sociais
Dia 12/3 – às 18h, Saguão do prédio do meio

Outros cursos já demonstraram interesse em realizar as-
sembleias de curso e devem divulgar as datas nos próximos 
dias. Fiquem atentos!

Meu relato sobre a festa da calourada unificada do DCE
Já começou muito mal a fes-

ta para mim. Cheguei e estava 
tocando uma banda muito ruim, 
e que, inclusive, tocou a dança 
do vampiro (para quem não lem-
bra, musica que tem em sua le-
tra frases como "meche a bund-
inha, bem devagarinho"). Pega 
mal para um DCE que se diz de 
esquerda e feminista, seria nor-
mal se fosse uma festa da chapa 
Reação. Com tanta banda boa 
por aí procurando uma oportuni-
dade para tocar, chamam logo 
uma que toca isso.

Mas tudo foi de mal a pior. 
Depois tocou uma banda chama-
da Rafael Castro e os Monumen-
tais, banda que sempre achei 
ruim musicalmente, mas tudo 
bem, gosto musical é opinião 
pessoal. Só percebi a verdadeira 
podridão da banda quando prest-
ei atenção às letras. Tem uma le-

tra que faz apologia ao estupro, 
por sinal (a letra está ao fim do 
texto), isso sem contar outras le-
tras homofóbicas que falam mal 
de drag queens. Horrível.

Depois disso estava marca-
do o som do DJ Piero da Voo-
doohop, atração que muita gente 
estava esperando (afinal, além 
de tudo, estava na descrição do 
evento), até então só tinham o 
deixado tocar um pouco entre as 
bandas e as pessoas, que conhe-
cem o som dele, estavam espe-
rando acabar as bandas para vê-
lo tocar na integra. Para quem 
não conhece, Voodoohop é uma 
festa itinerante, isto é, cada vez é 
em um lugar diferente e, muitas 
vezes, ela foi realizada em lo-
cais públicos (como o minhocão 
e a Praça Roosevelt), e nem o 
Kassab conseguiu reprimir a 
Voodoohop. Mas essa gestão do 

DCE conseguiu.
Pois, quando o Piero (DJ da 

Voodoohop) começou a tocar, 
centenas de pessoas, umas que 
estavam esperando a festa in-
teira para o ver tocar, e outras 
que simplesmente não queriam 
ir embora da festa, começaram 
a dançar e se divertir com suas 
músicas. Mas lá pela segunda ou 
terceira música, a som sumiu. O 
DCE havia tirado a som dele da 
tomada. Mesmo recebendo cen-
tenas de vaias de pessoas que 
queriam continuar dançando e 
mesmo com um coro de centenas 
de pessoas gritando "ei DCE, vai 
tomar no cu", o DCE não cedeu, 
pelo contrário, chamou os segu-
ranças para expulsar as pessoas 
da festa.

Ao questionar os seguranças 
sobre o porquê eles estavam 
expulsando as pessoas, eles dis-

seram que estavam recebendo 
ordens do DCE. Ao que tudo 
indica, o diretório fez um acor-
do com a burocracia de acabar a 
festa às 4 da manhã, mesmo com 
atrações marcadas para depois 
no evento que eles mesmo cri-
aram.

E que DCE é esse que se diz 
de esquerda, mas prefere ceder à 
pressão da burocracia a ceder a 
pressão de centenas de pessoas 
que queriam continuar na festa? 
Que DCE é esse que convida um 
DJ pra tocar e corta o som dele 
na segunda musica, pois fez um 
acordo com a burocracia? Acho 
que é por isso que eles chamam 
"Não vou me adaptar", pois já 
estão adaptados.

 
(letra de Rafael Castro que faz 

apologia ao estupro)
Vou te encher de birinigth

 
Se você bobear eu vou te en-

cher
de birinight
(dobro do tempo*)
até você me achar jóia e a 

gente sair
daqui.

Lá, você vai cair e passando 
mal 

vai procurar minha mão
E eu, carinhoso, vou te acalan-

tar pra domir.

Depois eu tiro sua roupa, 
(devagar)

te amo sem você ver. (deva-
gar)

Você é tão quente quietinha,
me faz derreter

Anônimo

Todos à 
assembleia geral 
dos estudantes da 
USP,
dia 14 de março, as 18h
 no vão do prédio da História e 
Geografia.

Pauta: 
- Denúncia do MP aos 72 estudantes da USP
- PIMESP (Programa de Inclusão com Méri-
to no Ensino Superior Paulista)
- Eleições para reitor


