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USPLivre!: um “pasquim 

desqualificado” pra uns... 

Um instrumento de luta, 
pra outros

TODO APOIO À OCUPAÇÃO
GREVE GERAL UNIVERSITÁRIA
Centenas de estudantes ocu-

param a reitoria e deflagra-
ram, na assembleia realizada na 
noite desta terça-feira (1º/10), 
a greve geral contra a intransi-
gência e a truculência do reitor 
e da burocracia universitária.

A direção da universidade se 
recusou, ontem, a abrir a reu-
nião do Conselho Universitário 
(CO) e permitir que os estudan-
tes participassem da discussão 
sobre o regime de poder na USP. 

A ocupação da reitoria é um 
protesto legítimo contra a ver-
dadeira ditadura que existe na 
USP, na qual a opinião da es-
magadora comunidade univer-
sitária não conta para nada. Por 
esse motivo, é preciso apoiá-la 
com a paralisação das aulas em 
todos os cursos, em todos os 
campi. 

O que a assembleia geral 
desta terça aprovou?

Além da manutenção da 
ocupação (por aclamação) e da 
deflagração da greve geral, os 
cerca de 600 estudantes reuni-
dos nesta terça-feira em frente 
à reitoria discutiram os eixos da 
mobilização. 

Em lugar de votar uma pro-
posta contra a outra, opondo 
uma reivindicação a outra, a 
assembleia decidiu votar cada 
proposta separadamente, de 
modo a que a aprovação de uma 
não implicasse na anulação de 
outra.

Estatuinte livre e 
soberana

O primeiro eixo votado e 
aprovado foi a realização de 
uma estatuinte livre e sobera-
na, para mudar a estrutura de 

poder da universidade de alto a 
baixo.

A assembleia decidiu tam-
bém pela eleição com votação 
paritária, em lugar de “univer-
sal”. Isto é, cada categoria re-
presenta um voto, independente 
de que uma seja composta por 
cinco mil pessoas e outra por 
80 mil. É o contrário do siste-
ma habitual de “cada cabeça um 
voto”, muito mais democrático.

Fim do conselho 
universitário e pelo 
governo tripartite da 
universidade

Uma decisão importante foi 
pelo fim do conselho universi-
tário e pelo governo tripartite 
da universidade. O DCE, no 
entanto, defendeu a manutenção 
do atual sistema baseado no rei-
torado e no conselho universitá-
rio composto por uma maioria 
de professores ligados à reitoria 
. Foi derrotado na assembleia.

O que querem os 
estudantes e o que quer o 
DCE

Na votação deste último 
eixo, o governo tripartite da 
universidade, houve muita 
confusão. Ao apresentar ao ple-
nário a proposta, dirigentes do 
DCE que estavam na mesa da 
assembleia procuraram desca-
racterizá-la. 

Originalmente, a proposta 
enviada à mesa previa que o 
governo tripartite fosse pro-
porcional, ou seja, que cada 
categoria (estudantes, profes-
sores, funcionários) estivessem 
representados de acordo com o 
seu verdadeiro peso na univer-
sidade. Apoiando-se na votação 

feita pouco antes de que o modo 
de eleições na USP deveria ser 
paritário, uma verdadeira aber-
ração, o DCE impugnou arbitra-
riamente essa parte da proposta.

Mesmo assim, a derrota do 
DCE foi decisiva, pois invia-
bilizou a proposta de “diretas 
para reitor”, que não pode ser 

sequer votada. A votação era 
tão importante que a direção do 
DCE fez com que ela fosse feita 
e refeita cinco vezes, pois não 
queria aceitar o seu resultado. 
Por fim, por 243 votos contra 
222, a assembleia aprovou a 
luta pelo governo tripartite da 
universidade.

Assembleia geral decide: ocupação mantida, greve geral!

O que 
queremos:

Fora Rodas!

Fora PM!

Fim da 
perseguição 

política
• Fim dos processos contra es-
tudantes e trabalhadores. 72 da 
reitoria de 2011 + 12 da Mora-

dia Retomada + Sintusp);

• Reintegração dos ainda 03 
eliminados Amanda Freire, 

Jéssica Trinca e Bruno Belém 
e dos funcionários demitidos

• Fim do convênio USP-PM

Dissolução 
do Conselho 
Universitário

Estatuinte livre 
e soberana

Governo 
tripartite

Permanência 
Estudantil:

• Devolução dos blocos K e L 
para moradia estudantil;

• Construção de vagas presen-
ciais para moradia em todos 

os campi.

“Indiretas já!” É isso que queremos?
A política do DCE (Psol e 

PSTU), de defesa das “diretas para 
reitor” é artificial e inclusive rea-
cionária. Serve apenas para conter 
a mobilização crescente dos estu-
dantes da USP, canalizando-a para 
uma proposta conservadora e inó-
cua de eleger o reitor sem mudar 
o restante da estrutura de poder da 
universidade. 

Que é uma proposta conserva-
dora pode ser visto no fato e que 
foi levantada inclusive pelo próprio 
João Grandino Rodas, reitor que 
foi escolhido por José Serra apesar 
de não ter sido o mais votado na 
universidade.

O que a direção do DCE 
quer, na prática?

Psol e PSTU, que dirigem o 
DCE, conduzem uma campanha 
que pode ser chamada de “Indire-

tas já!”. Por que? 
Dizem que querem votar para 

reitor, mas não admitem que o voto 
de cada membro individual da co-
munidade universitária seja conta-
to pelo que vale: pela escolha que 
cada indivíduo fez com relação ao 
que se está votando.

A direção do DCE diz que quer 
votar pra reitor, mas não quer que 
os estudantes, que são maioria, se 
expressem livremente na sua esco-
lha. 

Ao invés da maioria de votos, do 
voto universal, ou seja, da forma 
democrática mais elementar para 
uma deliberação, a maioria sim-
ples, os diretores do DCE propõem 
um artificialismo: o voto paritário

Ou seja: o voto de mais de 90 mil 
estudantes vale 1. O voto de quase 
17 mil funcionários vale 1. E o voto 
de menos de 6 mil professores vale 
1. Tudo isso porque a universidade 

estaria dividida em três segmentos: 
estudantes, professores e funcioná-
rios. Portanto, a falácia consiste em 
dizer que o mais democrático é que 
cada segmento tenha o seu voto. 
Portanto: 1 voto dos estudantes; 1 
voto dos funcionários e 1 voto dos 
professores.

Isso implica que, ao votarem, os 
estudantes, por exemplo, terão seu 
poder de escolha reduzido a um, 
entre três votos possíveis.

Voto paritário: isso muda 
alguma coisa?

Não. A experiência recente den-
tro da própria USP mostrou que 
não. Pelo contrário, serve para 
manter tudo como está: a burocra-
cia universitária continua mandan-
do como antes.

Em maio de 2012, a direção da 
FEA realizou um “plebiscito”, com 

voto paritário, para consultar os 
membros da faculdade sobre a ins-
talação de cartacas no prédio.

O total de votos contra as catra-
cas foi de 818.

Apenas 319 votos foram favorá-
veis à instalação de catracas.

Os que foram contra a instalação 
das catracas ganharam, certo?

Errado.
Entre os estudantes que parti-

ciparam do plebiscito, 758 foram 
contra as catracas, enquanto apenas 
205 foram a favor, totalizando 963 
votos. Pela paridade, 1 voto contra 
as catracas

Entre os professores, 22 foram 
contra e 71 a favor, totalizando 93 
votos. Pela paridade, 1 voto a favor 
das catracas. 

Entre os funcionários, 38 vota-
ram contra as catracas e 43 a favor, 
totalizando 81 votos. Pela parida-
de, mais um voto da favor das ca-
tracas.

Total da votação paritária: 2 
votos a favor de catracas, 1 voto 

contra as catracas. As catracas ga-
nham.

Que a paridade não muda nada, 
é evidente. É uma democracia 
para inglês ver, bem ao estilo da 
que já existe na USP, em S. Paulo, 
no País e no mundo inteiro. 

A burocracia, que controla a 
universidade há anos, tem muitas 
maneiras de controlar também as 
eleições paritárias para reitor. 

Esses fatos colocam a neces-
sidade de ampliar a mobilização, 
fortalecendo a ocupação e pa-
rando de fato as faculdades. Os 
estudantes, que já se levantaram 
outras vezes contra Rodas e con-
tra a presença da polícia no cam-
pus, devem debater a fundo uma 
proposta própria de poder para a 
universidade o que, evidentemen-
te, passa por não ceder à pressão 
conservadora e reacionária da po-
lítica de mudar a fachada detrás 
da qual se esconderão os mesmos 
burocratas que sempre mandaram 
na USP. 



livre!Jornal da USP2

Que democracia é essa que o 
reitor propôs, que os professores, 
funcionários e o DCE apoiam?

O Reitor está defendendo 
eleição “direta” para Reitor, pro-
vavelmente antevendo a derroca-
da do PSDB do governo do Es-
tado e o risco de uma PeTização 
de São Paulo e ai a hegemonia 
da classe que o Reitor representa 
seria ameaçada. Não desconside-
rem que mesmo sendo o segundo 
colocado, esse cidadão contou e 
conta com o apoio substancial 
dos professores e funcionários da 
USP.

O mais surpreendente e incrí-
vel é o tipo de democracia que 
eles estão defendendo e o nos-
so DCE defendendo junto; uma 
democracia proporcional onde o 
voto de um professor guarda po-
der decisório de 15,7 alunos e um 
funcionário o de 5,5 alunos. Isso 
tudo em uma eleição que deveria 
ser majoritária, afinal trata-se do 
cargo máximo da Universidade, 
o de Reitor, aquele que guarda 
poder para fazer convênios com a 
PM e Fundações, punir e expulsar 
alunos, mas que não tem o poder 
de demitir um simples professor.

Temos na USP 92.064 alunos 
regulares, 16.837 funcionários e 
5.860 professores e consideran-
do que as duas últimas categorias 
guardam uma relação funcional 
com a entidade, possuindo inte-
resses próprios típicos, muitas ve-
zes diferentes e conflitantes àque-
les propósitos essencialmente 
acadêmicos dos alunos, teríamos 
que o Reitor precisaria convencer 
a votarem nele 1 professor ou 16 
alunos, 1 funcionário ou 6 alunos, 
ou seja unindo parte dos profes-
sores e parte dos funcionários 
eles elegeriam o Reitor sozinhos, 
mesmo que os alunos na sua tota-
lidade discordassem do candida-
to. Esse é o sistema que o DCE 
estranhamente apoia.

Isso não é democracia e muito 
menos eleição direta para REI-
TOR. É a consolidação de oligar-
quia e oligarquias são difíceis de 
serem derrubadas depois de con-
solidadas.

Vejam o que aconteceu na 
FEA no plebiscito para instalar 
catracas. Catracas essas que serão 
na sua essência utilizadas para li-
mitar e controlar o acesso de alu-
nos. (http://www.jornaldocam-
pus.usp.br/index.php/2013/08/
catracas-na-fea-seguranca-ou-
-mais-isolamento/)

Mais de 70% dos alunos vo-
taram contra a instalação das ca-
tracas mas, mesmo assim, elas 
foram aprovadas pois meia dúzia 
de professores e funcionários vo-
taram a favor e como a votação 
era paritária, a proposta saiu ven-
cedora mesmo contra a vontade 
da maioria dos diretamente afe-
tados.

Vão destinar polpudos recur-
sos [* R$ 1,2 milhão] para a ins-
talação do aparato, recursos que 
podiam ser aplicados em áreas 
mais carentes, mais urgentes, 
mais necessárias, mas a votação 
paritária venceu.

Será que esse fato não foi su-
ficiente para demonstrar que os 
interesses são conflitantes. Que 
os alunos se preocupam mais 
com os interesses dos professo-
res e funcionários que eles com 
os dos alunos. Que quem pensa 
exclusivamente na academia são 
os alunos

E AGORA VAMOS ENGO-
LIR EM SECO O REITOR QUE 
ELES INDICAREM?

O Reitor já seria, por impo-
sição institucional acadêmica, 
algum professor titular, e natural-
mente teria vínculos com a classe 
dos professores e seus interesses, 
que seriam comuns.

Dessa forma o compromisso 
dos candidatos a Reitor com os 
alunos seria o contrapeso da rela-
ção, teriam que estabelecer algum 
compromisso com os interesses 
dos alunos. Seria a única forma 
de terem alguma voz para decidir 
os destinos da universidade.

Hoje os alunos são vistos 
como entraves aos interesses, são 
processados, expulsos, punidos e 

enganados.
Como seria a universidade se 

os professores tivessem o poder 
de indicar o Reitor sem que esse 
tivesse a necessidade de qualquer 
compromisso com os alunos?

Seria ainda pior que agora. 
Hoje o Reitor precisa precaria-
mente contar com apoio dos alu-
nos na necessidade de se contra-
por politicamente ao Governador 
ou ao Legislativo. O evento dos 
decretos do Serra são exemplos 
de como os alunos foram usados 
pela reitoria para obter seus inten-
tos.

Não precisando desse apoio, a 
qual pressão dos alunos eles aten-
deriam? A nenhuma, só respon-
deriam a eles mesmos, nem ao 
governador, o agente público um 
pouco mais sensível ao apelo po-
pular, ele teria que dar satisfação, 
seria a oligarquia dos professores. 
Para os alunos sobraria a PM.

Hoje eles já detêm o poder de-
cisório da Universidade. O Con-
selho Universitário (CO) é essen-
cialmente composto por profes-
sores, a eleição paritária manteria 
isso com maior profundidade e 
alcance.

NÃO SE DEVE CONFIAR 
EM TODOS OS PROFESSO-
RES, UMA GRANDE MAIO-
RIA PRECISA DE CONTRO-
LE, mantidos em rédea curta. 
São eles que instituem fundações 
privadas, manipulam verbas, de-
cidem o vestibular, trabalham 
por interesses próprios. Isso tudo, 
com esse sistema de eleição iria 
ficar ainda pior.

Será que prometeram alguma 
coisa ao DCE para que engolis-
sem isso ou foi só ingenuidade 
mesmo. 

Isso não é democracia, é dita-
dura representativa, é a validação 
final da oligarquia.

Luís Rodrigues da Silva 
é Engenheiro, Advogado, Bacharel 

em Letras e aluno da graduação em Le-
tras da FFLCH

*nota do Jornal da USP Livre!

Plebiscito 
consultivo 
é farsa!
Plebiscito, 
só se for 
de verdade

O DCE, em diversos de seus 
textos, fez propaganda de um 
“plebiscito”, e chegou inclusi-
ve a cogitar colocar essa reivin-
dicação como condição para 
desocupar.

A ideia do plebiscito já soa 
para muitos como farsa, pois 
geralmente significa apenas 
chamar os estudantes a marcar 
um “X” numa cédula, em uma 
votação que não terá nenhum 
resultado efeitvo sobre a reali-
dade.

Mas isso não significa que 
a proposta precisa necessaria-
mente ser descartada. O que 
motivou a ocupação dessa ter-
ça-feira, e que sempre esteve 
como pano de fundo das mo-
bilizações anteriores, é a ne-
cessidade de mudança da atual 
estrutura de poder dentro da 
USP. Hoje, o reitor é imposto 
pelo governador do Estado. As 
eleições que ocorrem dentro da 
universidade são na verdade 
uma consulta entre a burocra-
cia universitária e não tem po-
der de verdade. O reitor é quem 
escolhe os diretores das unida-
des e o Conselho Universitário, 
instância máxima de decisão 
da universidade, é compos-
to majoritariamente por essas 
pessoas que estão, no fim das 
contas, a serviço de uma mes-
ma política, a do governo do 
Estado.

Então, um plebiscito para 
mudança da estrutura de poder 
dentro da universidade poderia 
ser uma reivindicação dos es-
tudantes, mas APENAS com as 
seguintes condições:

1 - Ele deve ser um plebisci-
to executivo, NÃO consultivo. 
Ou seja, não seria um plebisci-
to apenas para saber a opinião 

da comunidade universitária, 
mas sim um verdadeiro plebis-
cito, com valor de “lei”, o que 
implica em que o seu resultado 
deve ser necessariamente im-
plementado.

2 - A votação do plebiscito 
deve ser estendida a todos os 
membros da comunidade uni-
versitária, e cada cabeça deve 
valer 1 voto. Não podemos 
admitir que haja voto privile-
giado, ou seja, que o voto de 
determinada pessoa valha três 
ou 16 vezes mais do que ou-
tros. Caso contrário, a eleição é 
uma farsa; em última instância, 
será decidido o que os profes-
sores decidirem, já que uma 
boa parte dos funcionários tem 
ligações estreitas com os pro-
fessores.

3 - O plebiscito deve ser 
democrático, ou seja, todos 
devem ter o direito de apre-
sentar o seu projeto mediante 
uma quantidade mínima de 
assinaturas de apoio e todas as 
propostas devem ser apresenta-
das para votação na cédula por 
extenso. As propostas também 
não podem ser genéricas para 
serem preenchidas depois pelo 
CO e reitoria como eles bem 
entenderem, mas devem ser 
específicas, um verdadeiro pro-
jeto de estatutos para a univer-
sidade.

As propostas não podem ser 
apenas aquelas decididas pelo 
Conselho Universitário, senão 
o plebiscito será igualmente 
uma farsa, pois os mesmos que 
mandam atualmente vão apre-
sentar propostas e estas eviden-
temente não afetarão seu poder. 
Desse modo, nada mudará de 
fato. Tampouco podemos ad-
mitir que sejam apresentadas 
as propostas da reitoria, do 
CO e mais uma ou duas, por 
exemplo, da Adusp e do DCE. 
As entidades representativas 
dos trabalhadores, estudantes e 
professores certamente devem 
ter direito de apresentar suas 
propostas, mas é preciso que 
o plebiscito apresente todas as 
propostas representativas entre 
os estudantes e funcionários, 
sem uma peneira prévia.

Natália Pimenta
Estudante de Letras  
e militante do PCO

O que quer o DCE com diretas 
para reitor e paridade

A atual reitora da Unifesp, 
Soraya Smaili, assumiu o car-
go por meio de eleições diretas 
para reitor. 

Soraya, junto com outros 
professores da Adunifesp, em 
2008 defendeu a paridade, di-
zendo: 

“Trata-se então de igualar 
os votos? Ou que cada voto do-
cente valerá o mesmo que um 
voto de técnico administrativos 
ou 1 voto de estudante? NÃO! 
ERRADO, MUITO ERRA-
DO! Isso seria verdadeiro se o 
colégio eleitoral dos docentes 
(o número de votantes) fosse 
igual ao colégio dos técnicos 
administrativos ou ao dos estu-
dantes.” 

Ou seja, a sua defesa da pa-
ridade não é a igualdade, o que 
seria “ultrajante” para os pro-
fessores, mas justamente o fato 

de que esses vão manter sua su-
perioridade. Seu voto continua 
valendo mais.

Eleita reitora, Soraya reno-
vou a comissão de sindicância, 
que processa administrativa-
mente os estudantes que mais 
participaram do movimento em 
2012.

E Smaili ainda se nega a en-
cerrar os processos criminais 
contra os alunos que fizeram 
um ato (14/06/12) em frente a 
diretoria acadêmica do campus 
Guarulhos.

Sobre a possiblidade da 
reitoria por fim aos últimos 
processos, cito o exemplo atra-
vés do documento a respeito da 
proposta de acordo de transa-
ção penal referente à reitengra-
ção de posse da diretoria acadê-
mica da EFLCH (06/06/12): “A 
Transação Penal em discussão 

é parte do processo principal de 
Reintegração de Posse, movi-
do pela Unifesp. Consultado o 
MM. Juiz na presença do Mi-
nistério Público Federal, se a 
ação principal (reintegração de 
posse) poderia ser encerrada, 
esclarecido pelo MM. Juiz que 
as partes (Unifesp e estudantes) 
podem optar pelo encerramento 
do processo”.

Mas a reitora não optou pelo 
encerramentodo processo.

E, advinhem: a reitora é do 
PSOL, que junto com o PSTU 
fez campanha, literamente, 
para que ela assumisse o cargo. 

Não por coincidência, são 
os mesmos partidos do DCE da 
USP que tentam empurrar go-
ela abaixo nas assembleias as 
“diretas para reitor” e a “pari-
dade”.

O DCE quer trocar o Rodas 
por uma Soraya. Ou seja, trocar 
seis por meia dúzia.

Laisy Cruxên 
estudante da Unifesp.


