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Já apoiaram:
Estudantes da USP Pirassununga
Estudantes da USP lorena
Estudantes da USP São Carlos
Estudantes da USP Ribeirão Preto
Sintusp
Estudantes da Unicamp
DCE da UFAl
DCE Helenira Resende (Unesp – 
Fatec)
Sindicato dos Trabalhadores da 
Unicamp
Espaço Socialista
DCE UFSCAR
DCE UFRGS
banda Cabaré Três Vinténs
Centro Acadêmico da Filosofi a – 
UFAl
Assembleia Nacional dos Estuadan-

tes – livre – ANEl
União Nacional dos Estudantes – 
UNE
DCE – UFRGS
Conselho de Entidades de base – 
UFRGS
União Nacional dos Estudantes – 
UNE
DCE Mário Prata – UFRJ
Coletivo DAR
Comite Popular da Copa – SP
Sacilão das Artes – ZS/SP
Subsedes APEOESP – itaquera, 
Tatuapé, Santo Amaro, São Miguel 
Paulista e Guarulhos
Coletivo Jornal Voz da leste
Comitê Popular da Copa
Centro Acadêmico leão Xiii – 
FEA/PUC-SP
DCE da Universidade Estadual do 
Centro Oeste do Paraná (Unicentro)

Colabore com a campanha financeira 
do Jornal da USP Livre! e, de quebra 
saiba mais sobre o que é o Governo 
Tripartite e a Maioria Estudantil

Adquira um exemplar da 
primeira edição dos Cadernos 
do Jornal da USP Livre! com 
um de nossos distribuidores. A 
edição de inauguração trás um 
debate esclarecedor sobre a 
estrutura de poder na univer-
sidade, o governo tripartite e 
a atual campanha pela “de-
mocratização” da universi-
dade.

Além da discussão sobre 
o importante tema, a publi-
cação inédita tem como fi m 
o fi nanciamento e a amplia-
ção deste pasquim  desqua-
lifi cado que o leitor tem em 
mãos.

Calendário 
da semana

terça-feira (8)
14h – TJ, Praça da Sé – ato 
para pressionar a reunião de 
conciliação da reintegração 
de posse da reitoria da USP

quarta-feira (9)
16h – MASP – Ato USP/

Unicamp pelo Fora Alckmin! 
Fora PM! Até a Assembleia 

legislativa de São Paulo

quinta-feira (10)
18h – Em frente à reitoria – As-
sembleia Geral dos Estudantes
(obs.: em caso de chuva, será 

realizada na FAU)

Cursos 
em greve!

Arquitetura e Urbanismo - FAU
Design - FAU

letras - FFlCH
Ciências Sociais - FFlCH

História - FFlCH
Geografi a - FFLCH
Filosofi a - FFLCH

Educação Física - EEFE
Pedagogia – iE
Química - iQ
Farmácia – iQ

Relações internacionais - iRi
Artes Cênicas - ECA
Artes Visuais - ECA

biblioteconomia – ECA
Comunicação Social - ECA
Educação Artística - ECA

Áudio Visual – ECA
Música - ECA

Turismo - 
Educação Física e Saúde - 

EACH
Ciências da Natureza - EACH

Gerontologia - EACH
Gestão Ambiental – EACH

Gestão de Políticas Públicas - 
EACH

lazer e Turismo - EACH
Marketing - EACH
Obstetrícia - EACH

Sistemas de informação - 
EACH

Têxtil e Moda - EACH

Cursos que 
pautam greve

Nutrição
Enfermagem

EAD
iME (indicativo)

biologia
Poli

Psico
Física (indicativo)

Direito
FEA

Ajude a ocupação!
Os estudantes que estão fi cando na reitoria precisam de ajuda 

para manter a ocupação. Colabore com o movimento, visitando a 
reitoria e doando alimentos, colchões, cobertores, etc. 

USP, Unicamp, UNb...

Estudantes mostram o caminho
Diante da verdadeira ditadura imposta nas universidades, os estudantes estão se levantando em todo o País, para lutar pela liberdade 
de organização, pela autonomia universitária, pelo direito à permanência e contra a atual forma de poder nestas instituições. 

Na USP, a ocupação ocor-
reu na última terça-feira, 

durante um ato para exigir que 
a reunião do Conselho Univer-
sitário fosse aberta. 

Na Assembleia Geral dos 
Estudantes, ocorrida extraordi-
nariamente no mesmo dia, ain-
da foi aprovada a greve geral 
discente e a luta por um gover-
no tripartite na universidade. 
Os estudantes falam também 
na retomada dos blocos K e l, 
onde funcionam a reitoria hoje, 
em exigir o fi m dos processos 
contra estudantes e funcioná-
rios perseguidos politicamente, 
reivindicando a reincorporação 
dos expulsos e demitidos políti-
cos, a saída da PM etc.

O movimento na USP já 
recebeu apoio dos estudantes 
de diversas universidades e de 
outros movimentos e organiza-
ções. 

Os dois principais jornais da 
burguesia paulista publicaram, 
logo no primeiro dia do movi-
mento, editoriais atacando-o. A 
Folha de S. Paulo, na defensi-
va, chamou a pauta da ocupa-
ção de “Fetiche Democrático” e 
defendeu a lista tríplice. 

Já O Estado de S. Paulo ata-
cou a ocupação, chamando-a de 
fruto de “facções minoritárias” 
e afi rma que as ocupações não 
podem ser mais “toleradas”.

Rodas também fez sua parte. 
Além de ter dado uma entrevis-
ta no dia seguinte à ocupação, 
caluniando e ameaçando parti-
cipantes do movimento, o reitor 
pediu à Justiça a reintegração 
de posse, que foi Negada. A rei-
toria cortou a água e a luz do 
prédio. 

O fato de o juiz ter negado 
a reintegração, afi rmando que 
o movimento poderia ser polí-
tico, também mostra a força do 

movimento diante da crise po-
lítica da direita, do governo do 
PSDb.

Na USP, a reitoria não é o 
único lugar ocupado. Os es-
tudantes da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades, que 
estão em greve desde o dia 11 
de setembro, devido à desco-
berta de contaminação por me-
tano no solo do campus leste, 
decidiram pela ocupação da 
diretoria acadêmica. O prédio 
da direção está tomado desde 
o dia 2 pelos estudantes que lu-
tam também por moradia neste 
campus e pela saída do diretor 
da faculdade.

Na Unicamp, a ocupação se 
deu após a reitoria liberar a en-
trada da PM nos campi, usando 
como pretexto a morte de um 
estudante durante uma festa. A 
situação é similar ao ocorrido 
em 2011 na USP, onde a reitoria 
também usou uma fatalidade 
para justifi car o convênio USP-
-PM e os estudantes responde-
ram com a ocupação da reitoria. 
Os estudantes da Unicamp tam-
bém já declararam apoio à ocu-
pação da USP. Mas, diferente 
do que acontece na capital do 
estado, a Justiça já concedeu a 
ordem de reintegração de posse 
para a reitoria.

A ocupação e a greve na 
USP e as experiências anterio-
res na própria USP e das outras 
universidades mostram que a 
única forma do movimento es-
tudantil se fazer ouvir é através 
da própria mobilização e de 
seus métodos de luta. Toda essa 
mobilização precisa ser manti-
da para que de fato os estudan-
tes possam colocar suas pautas 
e conseguir mudanças concre-
tas na forma de poder e impe-
dir o desmonte da universidade 
pública.

Panorama da luta nacional
Na Unicamp, a ocupação 

teve início no dia 3, contra a 
presença da Polícia Militar 
na universidade. Ao longo 
do ano, em diversas outras 
universidades os estudantes 
usaram de sua mobilização, 
através de greves, ocupações 
e outras manifestações para 
pressionar por suas revindica-
ções. Na UNESP, além de uma 
grande greve, os estudantes 
chegaram a ocupar a reitoria 
duas vezes este ano, o que ga-
rantiu que grande parte de suas 
reivindicações, em especial à 
assistência estudantil, fossem 

atendidas. Na UFMG, a in-
dignação dos estudantes com 
a ditadura que lhes é imposta 
culminou em uma ocupação, 
após o exército e a PM usarem 
o principal campus como base 
para atacar manifestações con-
tra o aumento da passagem. 
Entre vários outros casos.

Além dessas, este ano di-
versas outras universidades, 
como UNb, Unifal, UFMT 
e até a privada Universidade 
Gama Filho tiveram suas res-
pectivas reitorias tomadas pelo 
movimento estudantil, para a 
conquista de suas pautas.

Da reitoria da Unicamp ocupada: “USP e UnB, tamo junto!”

Adquira um exemplar da 
Cadernos 

com 
um de nossos distribuidores. A 
edição de inauguração trás um 
debate esclarecedor sobre a 
estrutura de poder na univer-
sidade, o governo tripartite e 
a atual campanha pela “de-
mocratização” da universi-
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A manobra do informe, entre outras
Na assembleia geral da últi-

ma quinta-feira uma manobra foi 
usada logo de entrada. O tempo 
dado aos informes, depois de 
mais de uma hora de atraso para o 
início da assembleia, inviabilizou 
discussões mais aprofundadas so-
bre pontos mais polêmicos. A dis-
cussão sobre os eixos da greve e 
as ações a serem tomadas só pode 
ser iniciada às 21h e obviamente 
foi estourado o teto estabelecido 
para a discussão.

Assim, algo que é tradicional 
no Movimento Estudantil como 
os informes em assembleia, é 
usado como obstáculo para a dis-
cussão honesta por quem rege a 
assembleia, e não como fator de 
esclarecimento do plenário.

A situação em diversos cursos 
que não possuíam representantes 
presentes, por exemplo, era infor-
mada por representantes do DCE, 
que já aproveitavam a fala para 
fazer defesa e exaltar a as suas 
posições. Como era o DCE quem 
controlava em quais cursos há in-
formes, já que estão no poder da 
mesa, distribuíam e colocavam a 
cargo de seus membros a exalta-
ção das diretas pra reitor em cada 
um desses cursos mais afastados 
contra a proposta de fim do rei-
torado.

Uma solução possível para 
evitar informes intermináveis que 
esfriem a assembleia e impeçam 
a discussão, seria a redação de in-
formes para serem entregues em 
escrito ao plenário antes do início 
da assembleia (com possibilidade 
que informes complementares 
sejam feitos) e/ou lidos resumida-
mente por um membro da mesa, e 
imparcialmente.

Assim, os dados objetivos da 
situação da mobilização nos cur-
sos poderia ser analisada de ma-

neira mais detida e imparcial.
A comissão de comunicação 

da ocupação da reitoria, já possui 
a capacidade de reunir e organi-
zar um informe da situação geral 
da USP nos cursos e com relação 
a audiências e mobilizações. Esta 
poderia ter um papel de informar 
mais amplamente, seja por um 
boletim informativo na internet 
e impresso, regular, seja por um 
boletim entregue na assembleia.

Além da questão dos infor-
mes, as manobras, como sabe-
mos bem, variam de acordo com 
a situação. Mas é bom nos pre-
cavermos e impedirmos desde o 
início as clássicas manobras de 
assembleias:

- a possibilidade de troca de 
um escrito por outro, o que é uti-
lizado muito por Psol e PSTU 
para que os mais articulados do 
grupo sempre tenham fala, mes-
mo quando não sorteados;

- a possibilidade de que infor-
mes de um curso sem um repre-
sentante presente seja passado a 
um membro do DCE;

- a acusação a grupos de opo-
sição de estarem tumultuando a 
mesa, quando apensas estão sen-
do impedidos de terem questão 
de ordem colocada;

- as revotações de propostas 
por diversas vezes para confundir 
o plenário, quando na verdade o 
ideal seria fazer a contagem dos 
votos caso não haja contraste nas 
propostas;

- a postergação da discussão 
com votação sobre se é possível 
votar uma questão;

- o monopólio do DCE na 
mesa, acusando a oposição de 
querer votar uma nova composi-
ção para tumultuar a assembleia.

R.G

OPiNiãO

MNN: quem te viu… te viu
Um comentário de quem já está há tempo demais na USP 

Em 2007 um grupo de pes-
soas que pareciam enxergar o 
mundo apenas em preto, bran-
co e vermelho, chamava-se en-
tão Negação da Negação.

Achavam que era preciso 
“destruir a universidade bur-
guesa”. Opuseram-se, por-
tanto, à ocupação da reitoria 
ocorrida em maio daquele ano 
porque os que ocuparam que-
riam “reformas” como: mais 
vagas no CRUSP, o fim dos 
decretos do governo Serra que 
tiravam a autonomia da univer-
sidade etc.

Se você é pela destruição 
da universidade burguesa não 
pode ser a favor de reforma-la, 
correto? Não é legítimo, por-
tanto, ocupar para obter uma 
reforma, já que não se quer 
uma reforma. Mas eram ape-
nas eles que não queriam.

Sob outra justificativa, é cla-
ro, os novos-velhos conhecidos 
do movimento estudantil (Psol 
e PSTU) repudiaram também 
a ocupação e se recusaram a 
ocupar. Eles, que agora estão 
na direção do DCE, queriam 
reformar (o mínimo possível, 
sempre) sem ocupar.

Nisso, MNN e Psol/PSTU 
tinham acordo: ocupar não era 
uma boa.

Pois nessa quinta-feira, 3 

de outubro de 2013, seis anos 
depois da fatídica ocupação 
da reitoria em 2007 repudiada 
pela Negação da Negação, uma 
nova Negação levanta a voz. 
Pedem a “reforma possível”… 
as “diretas já” para reitor.

Não por coincidência, certa-
mente, Psol e PSTU querem o 
mesmo. Defenderam o mesmo. 
Aplaudiram-se mutuamente na 
última assembleia. Concordam 
de novo: diretas já.

Mas isso ocorreu justamente 
quando a própria assembleia 
votou e decidiu: os estudan-
tes não querem reitor, por-
tanto, não querem votar pra 
reitor; querem acabar com a 
reitoria e governar eles mes-
mos a universidade, junto 
com professores e funcioná-
rios. Foi o que foi aprovado, 
decidido, deliberado pelo mo-
vimento, assim como em 2007 
os estudantes ocuparam a rei-
toria para obter reformas.

Não dá nem para dizer que 
o Movimento Negação da Ne-
gação mudou depois que acres-
centou a palavra “movimento” 
a seu nome e o azul entre as co-
res “possíveis” na sua paleta. A 
bússola desta pequena organi-
zação se orienta pelo magne-
tismo da política conservadora 
dos setores ultra-moderados 

do movimento estudantil. Sob 
a pretensão de ser uma van-
guarda e apontar o caminho, se 
tornaram a expressão do atraso 
político e da confusão do mo-
vimento.

É preciso repudiar em bloco 
os que são conservadores por 
natureza e os que por natureza 
se orientam pelos conservado-
res.

É tempo de mudança pro-
funda na universidade, não 
de reformas superficiais. O 
reitorado está em decadência 
evidente, é preciso terminar a 
obra iniciada pelos estudantes 
de 2007 e acabar de uma vez 
com ele. É preciso demolir a 
instituição-reitoria e colocar 
em seu lugar uma forma efeti-
vamente democrática de admi-
nistração da universidade: que 
a universidade seja controlada 
pela própria comunidade uni-
versitária, e não por um inter-
ventor do governo do Estado.

Por um governo triparti-
te proporcional ao número 
de estudantes, funcionários e 
professores (80%, 15% e 5%, 
respectivamente), sem reitor, 
subordinado à assembleia ge-
ral universitária. 

Por uma estatuinte livre e 
soberana.

Rafael Dantas

Quem tem 
C.O. tem 
medo!

Rodas, em seus 4 anos de 
mandato, e de sua alucinada 
guinada de 720 graus para a 
extrema direita, passou segun-
do as gestões de DCE, por po-
pulista, liberal radical, fascista 
e agora superando mesmo Ge-
túlio Vargas, pós modernista. 
Para bom entendedor ele nun-
ca saiu do lugar, apesar dos 
pliês giratórios acrobáticos 
com armaduras de choque.

Rodas mostrou, ao contrário 
da sua dita flexibilidade (decep-
cionando os crentes em sua face 
populista e combativa) o quanto 
o seu C.O. é inflexível.

João Grandino, lenda uni-
versitária, entraria nos anais da 
história da USP como o reitor 
populista (caso a realidade obe-
decesse as vontades dos demo-
-socialistas) infelizmente, te-
mos que lamentar. Rodas ficará 
conhecido na sala de quadros 
do imaginário uspiano como o 
reitor pós ditadura com o C.O. 
mais trancado.

Como o próprio Estadão, em 
editorial do último dia 2, escre-
veu. “Os estudantes tentaram 
arrombar as portas do C.U. (…) 
munidos de pé de cabra…”.

Com isso a própria im-
prensa tucana não consegue 
esconder que o C.O. de Rodas 
nunca pôde ser penetrado pela 
democracia. O C.O. de Rodas 
sempre esteve trancado, afinal 
quem tem C.O. tem medo.

R. G.

SEçãO MORAl E bONS COSTUMES

Do pornô soft ao hard core
Um certo Pinto de Carva-

lho, homem amargo, ao 
chegar todos os dias naquele 
parque esvaziado chamado 
USP, ao atravessar a mesma 
entrada do prédio administra-
tivo depois de reparar rapida-
mente na mesma arquitetura 
insossa, passava à mesma an-
tessala, escondida por quadros 
no canto mal iluminado a que 
poucos pareciam ter acesso.

Mais um dia de trabalho. 
Nada de muito árduo ou moti-
vador.  Ossos do ofício. A su-
perintendência jurídica de uma 
universidade pública não pode 
exigir grandes energias de um 
pobre homem.

Café-da-manhã, almoço, 
lanche da tarde. Sms entre um 
cigarro ou outro, um café ex-
presso ou outro, uma olhadela 
às pernas da secretária.

Sentado em frente a uma 
pilha de decisões a tomar, uma 
trincheira nada convidativa de 
pessoas físicas e jurídicas, de 
temas que o desinteressavam 
quase ao ponto da abomina-
ção, alguma coisa em Carvalho 
de súbito começava a se rebe-
lar contra as claustrofóbicas 
responsabilidades públicas. 
logicamente no departamen-
to público de uma instituição 
pública o âmbito ‘privé’ tinha 
seus momentos de sublevação 
e imposição.

O fecho da porta trancado 
dava a Carvalho uma seguran-
ça que ele nunca sentia diante 
dos processos burocráticos, das 
reuniões da superintendência, 
dos bate-papos com o magnífi-
co reitor ou a paquera com as 
novas estagiárias.

Só havia uma maneira de 
a chama de juventude quase 
adolescente invadir novamen-
te aquele corpo balzaquiano 
(para não ser ainda mais injus-
to com nosso personagem em 
questão).

Pinto Carvalho logo invadia 
seu refúgio virtual.

Não chegado muito às ima-

gens. Acostumado às laudas de 
processos, o que também cabia 
mais às suas características de 
homem ameno, ordinário, Pin-
to Carvalho dava vazão a seus 
desejos de maneira poética, 
no mundo das palavras: www.
contoerotico.com.br.

Carvalho começava aos 
poucos as leituras, passean-
do entre títulos mais amenos 
“Meu padrasto, meu herói”, 
“Um amor de filhote”, “A boa 
menina”.

Mas ele havia de chegar ao 
êxtase. Tinha sempre um papel 
toalha guardado na gaveta:

“Acabei comendo minha 
irmã”, “A pica do meu so-
brinho”, “A filha novinha do 
amigo dos meus pais”, “Fo-
ram 5 cavalos”, “Minha mãe 
humilhada no pau dos meus 
amigos”, “Fodendo minha pri-
minha na casa de praia” aaa-
ahh….

Enfim a leveza, finalmente 
a leveza do êxtase…

Relaxavam-se os músculos 
enquanto o suor caía já frio da 
testa de Carvalho.

O superintendente da uni-
versidade já podia ao fim do dia 
encarar a pilha de documentos 
com atenção redobrada.

Voyeur Mascarado
* Para preservar a imagem do 

sr. Pinto [e evitar um processo], 
alteramos seu retrato com técnicas 

avançadas de computação gráfica a 
fim de evitar sua identificação.

O sr. Pinto*

À porta do gabinete do sr. Pinto, citações das páginas 
acessadas por seu computador.


