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A atual diretoria da 

Faculdade de Fi-
losofia, Letras e 
Ciências Huma-
nas (FFLCH), sob 

o comando de Sérgio Adorno, 
está licitando câmeras para se-
rem instaladas nos prédios que 
compõem a mesma. O projeto 
foi revelado na reunião da Co-
missão de Qualidade de Vida e 
Segurança do curso de Letras, 
em que a proposta foi apresen-
tada para que esta, em nome do 
curso, aprovasse a instalação de 
câmeras.

Durante a discussão deste 
ponto, alguns professores che-
garam a se manifestar a favor 
da instalação de catracas, como 
uma medida complementar às 
câmeras. Segundo esses, o mo-
tivo principal seria a falta de se-
gurança na faculdade, apesar de 
não terem discutido qualquer 
estudo ou estatística que com-
prove essa afirmação.

A situação na FFLCH não é 
isolada. Desde que o reitor João 
Grandino Rodas foi imposto, 
centenas de novas câmeras fo-
ram instaladas pela USP, já ha-
vendo, inclusive, dentro de al-
gumas faculdades, como ocorre 
na FEA. Além disso, o governo 
estadual, responsável pela USP, 
está instalando câmeras também 
nas escolas públicas estaduais, 
o que revela que não se trata de 
casos isolados, mas da política 
tucana para a educação.

Na FEA há, ainda, o plano 
de instalação de catracas que foi 

aprovado através de uma mano-
bra no último ano. Na própria 
FFLCH, uma portaria imposta 
em 2010, aumentou as cobran-
ças contra os alunos e também 
previa a instalação das catracas, 
mas a medida foi retirada, devi-
do a sua grande impopularida-
de.

O discurso da falta de segu-
rança foi o mesmo usado por 
Rodas para justificar o convê-
nio da USP com a Polícia Mi-
litar. A atuação da PM na uni-
versidade, no entanto, revela 
que o discurso é uma farsa, 
pois, além de não haver qual-
quer dado que prove tais pro-
blemas, a polícia atua na uni-
versidade com o claro objetivo 
de reprimir mobilizações estu-
dantis e de professores e fun-

cionários.
O mesmo diretor que preten-

de aumentar o controle sobre os 
estudantes da faculdade em que 
mais há mobilizações contra a 
ditadura na USP, foi repudiado 
na época de sua eleição por de-
fender a proposta de divisão da 
FFLCH. Além disso, ele tam-
bém está agindo em todos os 
cursos para acabar com os espa-
ços estudantis.

Os estudantes da USP de-
vem responder a mais este ata-
que à universidade. O aumento 
do controle visa coagir os estu-
dantes a não se manifestarem e 
tornar o acesso das faculdades 
cada vez mais restrito, facilitan-
do a privatização da universida-
de ao restringir o acesso a um 
espaço público.
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O que é, na verdade, uma 
injustiça com os cachorros 

que habitam o campus

Direção da FFLCH quer 
câmeras e catracas na faculdade

Três anos depois de a no-
meação de salas feita por 
Rodas ter sido revertida, 

uma nova instituição privada 
quer financiar a reforma e no-
mear uma sala na Faculdade de 
Direito do Largo São Francis-
co.

O Instituto Brasileiro de Di-
reito Tributário pretende finan-
ciar a reforma de uma sala e 
nomeá-la com o nome de seu 
fundador, Ruy Barbosa Noguei-
ra. Medida similar foi aprovada 
por João Grandino Rodas, at-
ual reitor, na época em que era 
diretor desta faculdade, para a 
nomeação de duas salas e foi re-
jeitada pelos membros da con-
gregação do curso que o consid-
eraram persona non grata.

As salas nomeadas por Ro-
das levaram o nome do ban-
queiro Pedro Conde e do ad-
vogado José Martins Pinheiro 
Neto, depois que a família do 
banqueiro e um dos maiores 
escritórios de advocacia do 
país desembolsaram cerca de 
R$ 1 milhão na reforma. As 
salas pararam de ter suas fun-
ções habituais e parte da bibli-
oteca foi removida do prédio 
no Largo do São Francisco, a 
pedido da família de Conde. 
Os livros foram armazenados 
em péssimas condições, o que 
levou à perda de parte do ac-
ervo.

A medida foi revertida pela 
Congregação, que determinou 

a retirada das placas, após ter-
em sido realizadas manifes-
tações na faculdade contra a 
nomeação. A família do ban-
queiro chegou a pedir o reem-
bolso da verba, mas aguarda 
decisão do recurso apresentado 
pela USP.

Desta vez, não foi anuncia-
do ainda qual será o valor e a 
decisão deve passar pela Con-
gregação. Mas, caso seja apro-
vada, abrirá precedente para 
que diversas salas da facul-
dade sejam renomeadas, ou 
até mesmo que haja exigências 
maiores para o financiamento 
de reformas.

Este financiamento chegou 
a ser justificado por Rodas 
como uma maneira de suprir a 
suposta falta de recursos den-
tro da USP. O reitor, no entan-
to, sequer utiliza a verba do 
governo destinada à universi-
dade. No começo deste ano foi 
anunciado que a USP terminou 
2012 com R$ 3,4 bilhões acu-
mulados ao longo dos anos em 
caixa, sendo que a mesma re-
cebe cerca de R$ 4,3 bilhões 
por ano.

O financiamento privado em 
troca da nomeação de salas por 
elementos estranhos à USP faz 
parte do plano do governo pees-
sedebista de privatização das 
universidades paulistas. Os es-
tudantes do Largo do São Fran-
cisco e de toda a USP devem 
protestar contra esta medida.

Faculdade de Direito da USP:  
quem paga a banda escolhe a música

Apesar do DCE, CCA aprova 
Assembleia geral para o dia 

27 de maio

No último sábado, dia 18, 
o Conselho de Centros 
Acadêmicos da USP 

(CCA), realizado na Faculdade 
de Saúde Pública, aprovou a re-
alização de uma assembleia ge-
ral dos estudantes da USP para a 
próxima segunda-feira, dia 27.

A proposta de realização de 
assembleia foi apresentada duas 
vezes, na primeira votação, para 
a realização de uma assembleia 
para o dia 28, terça-feira, pro-
posta apresentada pelo Centro 
Acadêmico de Filosofia, a di-
reção do DCE, conhecida por 
ser contrária a realização de as-
sembleias, apresentou como ar-
gumento o fato de que nesta se-
mana não seria possível, pois 
haveria outras atividades, entre 
elas, os congressos da UNE e 
Anel e uma atividade da frente 
LGBT. O diretor do DCE, Gus-
tavo (MES/Psol), chegou a de-
clarar que “Não achamos que 
assembleia é a melhor forma or-
ganizativa do movimento estu-
dantil” comprovando como a 
atual direção do DCE não quer 

realizar assembleias decidindo 
tudo em reuniões do DCE ou no 
CCA.

Nesta votação, dos 26 Cen-
tros Acadêmicos presentes, 12 
votaram contra a assembleia, 10 
votaram a favor e outros quatro 
CA’s se abstiveram. Logo de-
pois, outra proposta foi apre-
sentada de assembleia para o 
dia 27. Inicialmente o DCE, que 
compunha a mesa da assem-
bleia queria rejeitar a propos-
ta alegando que ela seria uma 
manobra para aprovar a assem-
bleia de qualquer maneira (!), 
mas este argumento completa-
mente estapafúrdio foi rebati-
do por um estudante que disse 
que a segunda proposta era para 
se chegar a um consenso sobre 
a data da assembleia já que este 
era um dos principais motivos 
apresentados contra a outra as-
sembleia.

Já nesta votação, a maioria 
dos CA’s presentes, 14, apro-
varam a proposta e outros 9 
votaram contrários, com duas 
abstenções. 

Abaixo a repressão! Solidariedade ao Paulinho!

O estudantes da USP Pau-
lo Favero, que também 
faz parte do Tanq Rosa 

Choq, foi detido pela polícia 
paulista por projetar lasers no 
músico Lobão, durante show 
na Virada Cultural. Ao UOL, 
Paulinho justificou: “Ele disse 
que os torturadores só arrancar-
am umas unhinhas. Ele agre-
diu o meu pai, a honra da minha 
família. O Lobão está precisan-
do de luz, muita luz”. Seu pai 
foi torturado durante a ditadura.

O ato era uma forma de 
protestar contra as declarações 
do músico, lembrando ainda 
que, pelo que se sabe, mais de 
trinta estudantes da USP morre-
ram durante a ditadura.

Foi registrado um boletim 
de ocorrência e o estudante foi 
liberado no mesmo dia.

Segundo declaração do 
próprio Paulinho publicado em 
seu perfil do Facebook, “fui 
liberado da 3ªdp após ter sido 
apreendido meu capacete rosa-

choq_, meu óculos de esquia-
dor e minha arma de brinque-
do cor de rosachoq_ com uma 
lanterna..’sendo tal objeto ,de-
nominado por ele como ‘Lo-
retta-69’, o qual utilizou para 
dispar feixe de laser no can-
tor Lobão para trazer-lhe mais 
luz. ‘ ( trecho do B.O.) . Fiz este 
disparo estético em desagravo 
aos que lutaram , aos que foram 
torturados e aos caíram na luta 
contra a ditadura militar, lutan-

do pela democracia que hoje 
permite a ocupação livre da ci-
dade. Lobão, muita luz na sua 
testa e no seu coração. Mais re-
speito e dignidade às lutas que 
hoje te permitem vomitar tan-
ta baboseira e ofensas aos mov-
imentos legítimos. TANQ_ 
Rosa CHOQ_ disparando por 
amor a Liberdade. Hora da Vi-
rada! Vamos pra cima e no mel-
hor. Existe e Não Existe Amor 
em SP!!!”.



DEBOCHE

Casos de achismo no movimento estudantil preocupam USP
LUA DE ENDOR - Violentos 
debates tomaram conta do ce-
nário da universidade: ativistas 
independentes, partidos, asso-
ciações, agrupamentos, grupe-
lhos, sindicatos, síndicos e so-
ciedades de amigos em mesas 
de bar da região do entorno do 
Butantã e Rio Pequeno, incluin-
do a USP.

Casos de achismo se espalha-
ram entre ativistas do movimen-
to estudantil de maneira miste-
riosa na última semana. O que 
desencadeou a onda de achismo 
no M.E. foi uma polêmica sur-
gida na última assembleia geral 
dos estudantes da USP.

Após os informes de início de 
assembleia, foi lida pela Frente 
Formalista Seminarista da USP 
uma nota que alertava para os 
perigos de uma movimentação 
extraterrestre na universidade. 
Apesar de nenhum fundamento, 
a notícia impactou sobremanei-
ra uma parcela desavisada dos 
ouvintes que dispersou a assem-
bleia.

O DSE (Detetizadores de 
Sociedades Extraterrenas) que 
presidia a mesa defendeu a nota 
e ainda causou mais polêmica 
ao alertar que pessoas ali pre-
sentes poderiam compactuar 
com os contatos imediatos de 
terceiro grau, enviados de galá-
xias distantes.

“Há o receio de que agentes 
infiltrados aqui favoreçam uma 

ocupação no campus para sub-
verter a democracia vigente de 
Plutão Saturnino Rodas” arris-
cou um membro do PSTU (Par-
tido de Satélites em Trânsito 
Unificados).

O DSE ligado ao PI-sol (Par-
tido da Irradiação Solar), apon-
tou os militantes do PCU (Par-
tido da Causa de Urano) como 
principais suspeitos das liga-
ções com invasores do espaço 
e de defenderem a revolução 
intergaláctica em seu programa 
partidário.

“A autonomia espacial do 
campus pode estar ameaçada! 
Há um espectro rondando a pra-
ça do relógio e provavelmente 
tenhamos agentes extraterres-
tres no movimento estudantil”, 
declarou a diretora do DSE, 
Drâmia Dramin, pouco antes de 

decretar a assembleia encerra-
da.

Militantes do PCU cercaram 
a mesa pedindo direito de res-
posta e foram acusados de luná-
ticos.

“Querem nos acusar de po-
sadistas*, mas não somos como 
os pelegos do DSE, somos ter-
ráqueos e trotskistas” gritou o 
militante do PCU, Vandré Ber-
rento, apontado como alieníge-
na, impedido de ter direito de 
resposta após as acusações.

Drâmia teria sido uma das 
testemunhas do DSE do que 
teria sido um sobrevôo de dis-
cos no Espaço Verde das Ciên-
cias Sociais na semana passada. 
O objeto teria sido avistado 
num encontro organizado pelo 
CEUPESS (Centro de Estudos 
Ufólogos e de Pesquisa do Sis-
tema Solar). Testemunhas que 
participavam de um Sarau de 
libação baquiana confirmaram 
a aparição.

“De fato achamos que um 
disco voador foi avistado. Te-
mos a impressão de estar cor-
rendo sérios riscos” declarou 

Vênus de Milo, organizadora da 
atividade cultural e membro do 
grupo de mulheres enólogas da 
faculdade de Letras, o Marias 
Taverna.

Especialistas em achismo e 
questões do gênero comparam 
o acontecimento ao ocorrido em 
30 de outubro de 1938, quando 
um programa de rádio simulan-
do uma invasão extraterrestre 
desencadeou pânico na costa 
leste dos Estados Unidos.

“Casos de achismo, penso eu, 
tornam-se cada vez mais recor-
rentes. Isto poderia se enqua-
drar no que eu tendo a definir, 
como proto-entre-safras de re-
novação culturalista pseudo pós 
moderna, ou o que até mesmo 
significaria uma tendência post 
mortem do senso crítico indi-
vidualista Weber-Kantiano do 
capitalismo moderno solar”, de-
clarou o professor antropólogo 
marxiano filósofo emérito, Hé-
lio Mezzo Sfera.

Já o reitor Plutão Saturnino 
Rodas em entrevista à impren-
sa comparou o acontecimento a 
um fato mais recente de cunho 

político, o 27 de outubro de 
2011. Nesta data estudantes ex-
pulsaram a PM do Campus no 
estacionamento da História e 
Geografia.

“Esse movimento de lu-
náticos e extremistas na USP 
começou mais recentemente. 
Estudantes dizem desde então 
que a presença militar estranha 
ao campus deveria ser expulsa 
para o uso de entorpecentes. 
Sou a favor dos movimentos de 
reivindicação, desde que dentro 
da órbita legal.”

Plutão Saturnino reiterou a 
defesa do uso de 400 membros 
Stormtroopers naquele mesmo 
ano para reintegrar posse na 
reitoria e prepara para esse ano, 
além de torres de observação in-
tergaláctica nos estacionamen-
tos, a presença de um reforço 
de tropas incluindo os Snowtro-
oper, tropas para terrenos gela-
dos, Sandtrooper, para terrenos 
desérticos, e Scouttrooper , tro-
pas especiais a serviço do Impé-
rio ou até mesmo para servirem 
como espiões nas salas de aula. 
Tudo será avaliado em conjunto 
com o governador do estado.

Filipe K. Dick

*Juan R. Posadas foi (de fato) um teó-
rico líder argentino que se dizia trotskista, 
mas com idéias controversas que saíram um 
pouco do raio terrestre e do campo do mate-
rialismo histórico. Entre elas estava a exis-
tência de extraterrestres entre nós e estes 
como seres pertencentes a uma sociedade 
mais avançada do que a humana. Sua con-
clusão era de que como membros de uma 
sociedade avançada, estes só poderiam ser 
comunistas.
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DEBATE

Votar para reitor ou acabar com a ditadura na USP?
A direção do DCE está 

em campanha pela re-
alização de eleições 

diretas para reitor. 
Querem aproveitar a iminên-

cia do fim do mandato de João 
Grandino Rodas para, segun-
do matéria publicada no site do 
DCE, “articular com ADUSP, 
SINTUSP e APG um candida-
to unificado do movimento que 
defenda um programa de uni-
versidade verdadeiramente pú-
blica, gratuita e de qualidade”.

Mas, antes de “articular um 
candidato” para disputar o car-
go, seria necessário verificar se 
o cargo está em disputa. Não 
está. 

Então para quê lançar um 
candidato?

A campanha por “eleições 
diretas para reitor” revela-se 
uma farsa justamente porque 
abandona sua principal bandei-
ra na primeira oportunidade. 

Segundo informe dado por 
diretores do DCE na última reu-
nião do Conselho de Centros 
Acadêmicos (CCA, de 18 de 

maio), a ADUSP estaria defen-
dendo a aprovação no Conselho 
Universitário de uma proposta 
que permita que um candidato 
escolhido em eleições paritárias 
entre estudantes, professores 
e funcionários (isso é, em que 
o voto de um professor vale o 
de 16 estudantes e de três fun-
cionários) seja incluído na lis-
ta tríplice apresentada ao gover-
nador do estado para que este 
escolha o reitor.

Essa é a farsa: não estão se-
quer lutando por diretas para 
reitor. Estão se submetendo à 
vontade do governo e da buro-
cracia universitária, buscando 
uma acomodação, um acordo.

Para que a farsa de “eleições 
diretas” encampada pelo DCE 
vigore, é preciso ainda que 20% 
dos membros do Conselho Uni-
versitário concordem com que o 
tema seja discutido na próxima 
reunião, em 18 de junho.

Então, recapitulemos:
1. A direção do DCE diz que 

luta por eleições diretas para 
reitor. Citam como grandes con-

quistas da sua campanha as re-
soluções do XI Congresso dos 
Estudantes e um plebiscito em 
que participou menos de um ter-
ço do eleitorado que votou nas 
eleições para o DCE.

2. Diante do fato de que o 
mandato de Rodas se aproxi-
ma do fim, e que nenhuma me-
dida os aproximou de seu obje-
tivo declarado (eleger o reitor), 
apresentam uma nova proposta, 
que aparece encoberta pela pri-
meira reivindicação: lançar um 
candidato para disputar as elei-
ções-farsa que ocorrerão no se-
gundo semestre. Já fizeram isso 
no passado, nas últimas eleições 
para reitor, com a candidatura 
do professor Chico Oliveira.

Democracia ou lobby?

Falam em democracia na 
USP. Dizem que querem eleger 
o reitor. Mas na primeira opor-
tunidade rifam a própria campa-
nha em troca de lançar um can-
didato próprio para “concorrer” 
nas eleições-farsa para reitor do 

jeito que elas são, sem mudar 
uma vírgula.

A conduta política da di-
reção do DCE (Psol e PSTU) 
mostra que, para eles, a disputa 
eleitoral vale mais do que qual-
quer princípio democrático que 
digam ter.

Falam em eleições diretas e 
democracia, mas querem mes-
mo é participar na administra-
ção da universidade, do jeito 
que ela é, antes que professores 
e estudantes carreiristas se apo-
sentem ou se formem e percam 
a oportunidade de se tornarem 
“eméritos”.

Pelo fim dos governos uni-
pessoais da reitoria. Não à 
intervenção do Estado ca-
pitalista na universidade 
pública. Governo tripartite 
com maioria estudantil!

A reivindicação de eleições 
diretas para reitor não resolve 
em nada os enormes problemas 
da universidade. Tampouco os 
resolverão o lançamento de uma 

candidatura imaculada, pura, 
muito bem intencionada, com-
prometida, aguerrida, “de luta”.

A universidade deve ser in-
dependente do governo e isso só 
será possível quando essa for ad-
ministrada pela própria comuni-
dade universitária, a maior inte-
ressada no bom funcionamento e 
no avanço da universidade. 

É preciso acabar com a figu-
ra do reitor, um elemento auto-
ritário por natureza, já que con-
centra nas mãos de uma única 
pessoa, indicada pelo governa-
dor, o poder de decisão sobre 
questões fundamentais da vida 
acadêmica.

É preciso lutar por um go-
verno tripartite com participa-
ção proporcional ao tamanho 
de cada setor na universidade, 
ou seja, com maioria estudan-
til. Esta é a única forma de ga-
rantir a autonomia universitária 
e a qualidade do ensino público 
e gratuito.

Rafael Dantas
Estudante de Letras  
e militante do PCO


