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771 dias de PM 
no campus

Crusp aos 
pedaços

Os moradores dos blocos 
A e C do Crusp estão sofren-
do diariamente, das 6h às 23h, 
com ruídos e abalos sísmicos 
provenientes da reforma do Au-
ditório Camargo Guarnieri. Os 
do bloco A1, recém construído, 
sofrem com uma rachadura que 
divide o prédio ao meio e com a 
falta de água quente – e, às ve-
zes, também a falta de água fria. 
Do outro lado da rua existem 2 
blocos de Crusp, K e L, utiliza-
dos indevidamente pela reito-
ria, que já possui nova sede. Li-
gue os pontos.          I.

Reitoria 
dominada

Os super combativos mili-
tantes do Psol e do PSTU estão 
combatendo a entrada de estu-
dantes e apoiadores na ocupa-
ção da reitoria. A ocupação da 
reitoria agora tem dono. O juiz 
deu aos estudantes 60 dias de 
não intervenção no movimen-
to, mesmo assim, estranha-
mente, o clima de terror predo-
mina no local, com a boataria 
sobre a polícia chegando, vol-
tando, teleportando. Já que 
nem o judiciário quer mais que 
a polícia expulse todo mun-
do, esse tem sido, para o mo-
mento, o melhor método para 
o acabar com uma ocupação. I.

17 
dias 

ocupando  
a reitoria

(de novo)

Suspender as “eleições” 
para reitor = “Fica, Rodas”? 

Estudantes impedem a 
instalação de catracas na FEA

Segundo informe do 
CAVC na assembleia geral 
dos estudantes da USP, reali-
zada na quarta-feira, dia 16, a 
diretoria da FEA (Faculdade 
de Economia e Administra-
ção) cancelou por tempo in-
determinado o plano de ins-
talação de catracas no prédio.

A decisão pela instalação 
de catracas havia sido fei-
ta por meio de um plebiscito 
com votação paritária na qual 
apesar da maioria dos votos, 
818 votos contra e 319 a fa-
vor, o sistema de paridade fez 
com que o voto de professores 
e funcionários tivesse maior 
valor que mais que o dobro de 
votos dos estudantes.

Este resultado é uma vi-
tória dos estudantes da FEA 
que se mobilizaram denun-
ciando o sistema de votação, 
fazendo debates, protestos e 
colagem de cartazes no pré-
dio exigindo a revisão do pro-
jeto de instalação. Apesar da 
farsa deste plebiscito, os es-
tudantes da FEA fizeram va-
ler a vontade da maioria que 
rejeita totalmente a ideia das 
catracas que tem como obje-
tivo evitar a livre circulação 
de pessoas na faculdade sob 
o pretexto de dar mais segu-
rança.

O projeto de instalação já 
estava em andamento com 
um processo de licitação que 
tinha como previsão de gas-
tos o valor astronômico de 
R$ 1,2 milhão.

Foto do cartaz colado no saguão da FEA em protesto contra a instalação de catracas.

BREVE RETROSPECTiVA SEGUiDA DE COmEnTáRiOS CRíTiCOS SOBRE A hiSTóRiA RECEnTE

Reunião do CO
Após diversas assembleias, 

durante o primeiro semestre, 
em que as “diretas” para rei-
tor foram rejeitadas, numa as-
sembleia esvaziada, o DCE, di-
rigido pelo Psol e pelo PSTU, 
aprova a pauta e convoca um 
ato para o dia da reunião do CO 
(Conselho Universitário). 

Por iniciativa de estudantes 
e trabalhadores presentes no ato 
e, a reitoria é ocupada no intui-
to de invadir a reunião. Os di-
retores do DCE tentam desani-
mar os estudantes que forçam 
a entrada na sala do CO dizen-
do que a reunião havia termi-
nado. Convocam uma plenária 
no saguão de entrada da reito-
ria. nessa reunião, os represen-
tantes dos estudantes e traba-
lhadores que estavam na sala 
de reunião informam que o CO 
continuava, desmentindo a in-
formação do DCE. Em segui-
da, a direção do DCE submete 

a invasão dos estudantes na reu-
nião do conselho a uma vota-
ção e repetem a história de que 
ela se encerrou. Após a propos-
ta de ocupação do CO ser der-
rotada, alguns estudantes, atra-
vés de uma janela do banheiro, 
conseguem entrar na sala onde 
o reitor, diretores de unidade e 
empresários ainda se encontra-
vam, mas a orientação da di-
reção pelega dos estudantes já 
conseguira esvaziar a reitoria.

O DCE reivindica uma ocu-
pação por conta desse aconte-
cimento, porém mantém ape-
nas o saguão de entrada com 
poucos estudantes. A reunião 
do CO continua inviolada, en-
caminhando todas as decisões à 
revelia dos estudante e dos tra-
balhadores. Uma assembleia es-
tudantil é convocada em seguida 
e aprova a ocupação da reitoria. 
no entanto, por conta da resis-
tência do DCE, o restante do tér-

reo do prédio só é tomado por 
estudantes após mais duas reu-
niões: uma segunda plenária no 
saguão e uma comissão de segu-
rança da ocupação.

É curioso que, durante a as-
sembleia, o DCE tenha se po-
sicionado contra a proposta de 
dissolução do Conselho Uni-
versitário, que foi aprovada com 
amplo contraste. mesmo assim. 
Os diretores do DCE apresen-
tam para a imprensa e para a jus-
tiça apenas uma reivindicação 
de anulação da última reunião 
do CO, que não foi debatida. O 
Psol e o PSTU foram os maio-
res defensores da não interven-
ção dos estudantes e dos funcio-
nários nessa reunião. Utilizaram 
a mentira, a desinformação, ma-
nobras para esvaziar a reitoria e 
evitar o arrobamento das portas 
e a entrada pelas janelas. Foram 
contra a dissolução do CO, na 
contramão do que o movimento 
estudantil pedia.

Os mesmos que foram os 
responsáveis pela continuida-

de da reunião do CO e que fo-
ram abertamente contrários à 
dissolução desse órgão apare-
cem para fora como contrários 
à uma decisão ocorrida na úl-
tima reunião. Existiam 5 pro-
posta de eleições para reitor. O 
prórpio reitor, Rodas, o DCE e 
a Adusp defendiam conservar a 
maneira atual de reitorado com 
poucas mudanças, como “dire-
tas” paritárias e fim da lista trí-
plice. O Sintusp, sindicato dos 
trabalhadores, defendia dire-
tas com voto universal e havia 
um grupo de diretores de unida-
des, que venceu as votações no 
CO, que pretendiam conservar 
a maneira atual de eleição com 
menos mudanças ainda.

isso esclarece a questão so-
bre de onde surgiu essa greve. 
Trata-se da campanha eleito-
ral onde as facções da burocra-
cia universitária medem forças 
para assumir o cargo de reitor 
(maioria dos diretores das uni-
dades x Rodas/Adusp) e de-
mais desdobramentos das dis-

putas nos blocos formados e 
nas gestões do DCE e Adusp. 
Rodas e os professores ligados 
à Adusp estão unidos claramen-
te nessa campanha. não há ne-
nhum candidato a reitor de “es-
querda” inscrito. Existe mais 
de um candidato ligado a Ro-
das e um deles será apresentado 
como “opositor”, “menos pior”, 
para ser apoiado pela Adusp e 
pelo DCE.

A dissolução do Conselho 
Universitário, assim como o fim 
do reitorado, são propostas que 
retiram toda a camarilha buro-
crática da disputa pelos rumos 
da universidade. Um governo 
tripartite proporcional, em subs-
tituição a forma de poder vigen-
te, colocaria a universidade nas 
mãos dos únicos diretamente in-
teressados na educação e na pro-
dução científica.

Esse é um DCE que se colo-
ca contra os estudantes, evitan-
do ao máximo o enfrentamento 
contra Rodas e o Conselho Uni-
versitário.

DESEJOS USPiAnOS

Por que o Cruspão não funciona 24 h?
A redação e colaboradores 

do Jornal da USP Livre! já re-
ceberam inúmeras “reclama-
ções” e sugestões de melhorias 
para o convívio na USP. São 
coisas simples, meros anseios e 
desejos que os uspianos gosta-
riam que fossem atendidos para 
uma melhor existência na maior 
universidade e mais antidemo-
crática da América Latina. não 
seria necessária nenhuma mu-
dança radical na estrutura de po-
der para que fossem implanta-
das, apenas “boa vontade”.

inauguramos aqui esta peque-

na coluna para servir de desaba-
fo a estes meros “Desejos US-
Pianos”.

O desejo USPiano que 
ecoa por toda a universidade, 
principalmente na região do 
CRUSP é:

Por que o Cruspão não fun-
ciona 24 horas?

A lanchonete que fica no tér-
reo do bloco F do CRUSP, o po-
pular CRUSPão, atende a região 
da moradia e imediações, mas 
recebe visitantes de todas unida-
des e até outros campi e univer-
sidades. Conhecido por suas de-

lícias a preços populares.
Atualmente fecha as 23h30, 

às vezes até antes, e muitos estu-
dantes, principalmente morado-
res do CRUSP, ficam sem opção 
de comes e bebes, depois deste 
horário. Aliás, muitos estudan-
tes que moram no CRUSP che-
gam do trabalho, das aulas ou de 
outros afazeres após este horário 
e ficam no limbo, sem nada para 
comer. Se tivesse o seu horá-
rio de atendimento prolongado, 
com certeza teria público e dei-
xaria os estudantes, pelo menos, 
um pouquinho mais satisfeitos. 
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OPiniãO
Esconder as 
contradições 
até quando?

Parte 3 (final)

A fragmentação da 
oposição e a necessidade 
de uma verdadeira 
frente de luta

Os grupos políticos e estu-
dantes independentes que de-
fendem uma mudança mais 
a fundo nos sistemas decisó-
rios da universidade, seja a 
alteração dos órgãos de po-
der, seja reivindicações ou-
tras como os blocos K e L do 
Crusp para os estudantes, es-
tão muito divididos, fragmen-
tados e desorganizados para 
que suas reivindicações sejam 
levadas à assembléia e passem 
pela barreira de contenção do 
DCE, ou mesmo que as suas 
propostas sejam discutidas 
com a massa dos estudantes.  
 Parte importante desta frag-
mentação já estava dada desde 
o início da mobilização quan-
do setores como o mnn, pas-
saram de defensores radicais 
por mudanças na universida-
de a reformistas de superfí-
cie embarcando integralmente 
nas posições e campanhas do 
DCE. Alegando o diálogo com 
as massas, defendem igual-
mente e de maneira vazia a 
proposta recuada de “Diretas”. 
 Está colocado na ordem do 
dia, diante disto, a organiza-
ção em frente de luta dos se-
tores que defendem que a 
atual luta na USP não ter-
mine em vazio e não colo-
que o poder de decisão para 
os mesmos órgãos burocrá-
ticos e autoritários contra os 
quais sempre lutamos e pelos 
quais centenas de companhei-
ros já foram punidos mesmo 
com eliminação ou demissão.  
 As contradições de poder na 
USP expressam o controle da 
elite na universidade, seu pro-
grama de fechamento para 
toda a população, a privatiza-
ção a conta-gotas e a repres-
são contra o movimento es-
tudantil e de trabalhadores. 
 A luta contra o programa eli-
tista e capitalista de universi-
dade sempre trará a questão 
do poder como questão cen-
tral. Quaisquer das ditas pau-
tas primordiais e secundárias 
estão ligadas a esta questão 
do poder e devem ser trazidas 
à tona pelos setores conscien-
tes e diretamente interessados 
e não pela ala politiqueira e 
adaptada do movimento estu-
dantil.

Esta é uma oportunidade e 
um espaço que uso para abrir o 
debate com os companheiros. 
Espero que seja frutífero.

Roberto Gerbi 
Estudante de Letras, 

independente

Democracia manca vale? (parte 2)
COMO SERIA ESSE 
MODELO ACORDADO 
E VEEMENTEMENTE 
DEFENDIDO PELO DCE?

Seria uma eleição Direta 
Censitária na qual, no ambien-
te eleitoral da comunidade USP, 
composta por 117000 eleitores, 
alguns votos de poucos notáveis 
teriam mais peso proporcional 
que o de outros, de forma a fa-
zer com que uma minoria, com 
alguns requisitos, pudesse ele-
ger o Reitor entre seus pares.

Como ficaria a eleição?
Cada um dos segmentos te-

ria 1/3 do peso na eleição do 
Reitor. Dessa forma, o voto de 
um professor guardaria poder 
decisório de cerca de 16 alunos 
e o de um funcionário não do-
cente o de cerca de 6 alunos.

É fácil observar que bastaria 
ao candidato a Reitor atender 
alguns interesses da sua classe e 
da classe dos funcionários que, 
independentemente da vontade 
e interesses dos alunos, ele se-
ria eleito.

não mudaria muito a atual 
situação pois os funcionários e 
professores possuem legítimos 
interesses próprios típicos, mui-
tas vezes diferentes e conflitan-
tes àqueles propósitos predo-
minantemente acadêmicos dos 
alunos. Teríamos que o candi-
dato a Reitor precisaria conven-
cer a votarem nele 1 professor 

ou 16 alunos, 1 funcionário ou 
6 alunos, ou seja, unindo parte 
dos professores e parte dos fun-
cionários eles elegeriam o Rei-
tor sozinhos, mesmo que os 
96000 alunos, na sua totalidade, 
discordassem da eleição e pre-
ferisse um outro candidato.

Esse é o sistema que o DCE 
estranhamente apoia com vee-
mência assustadora.

O Reitor é o cargo equiva-
lente ao do Presidente da Re-
pública na Universidade. Aque-
le que guarda poder para fazer 
convênios com Pm e Funda-
ções, punir e expulsar alunos, 
mas que não tem o poder de de-
mitir um simples professor.

Todos os aspectos do car-
go conduzem a que sua escolha 
se desse por uma eleição dire-
ta universal majoritária natural-
mente.

A forma defendida pelo 
DCE consolidaria a oligarquia, 
pois nem o governador poderia 
mais interferir.

Alguns exemplos da própria 
universidade levam a essa con-
clusão. Vejam o que aconteceu 
na FEA no plebiscito para insta-
lar catracas. Catracas essas que 
serão na sua essência utilizadas 
para limitar e controlar o acesso 
de alunos.

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 com poucos 
professores e funcionários vo-
tando a favor. Como a votação 
foi censitária paritária, a propos-
ta saiu vencedora mesmo contra 
a vontade da maioria esmagado-
ra dos diretamente afetados.

Serão aplicados polpudos re-
cursos para a instalação do apa-
rato, atendendo prováveis inte-
resses alheios aos acadêmicos, 
recursos que poderiam ser apli-
cados em áreas mais caren-
tes, mais urgentes, mais neces-
sárias, se a vontade da maioria 
prevalecesse, ou seja, se a de-
mocracia fosse o sistema para 
escolha dos dirigentes.

Fosse o sistema democrá-
tico adotado, mesmo o Reitor 
saindo da classe dos professo-
res por imposição institucional 
acadêmica, esse professor titu-
lar, naturalmente teria que cons-
truir vínculos com a classe dos 
professores e aos seus interes-
ses comuns.

Porém, seria necessário que 
o candidato assumisse um com-
promisso com os alunos e isso 
seria o contrapeso da relação 
funcional que ele teria com os da 
sua classe, a dos professores. Os 
candidatos a Reitor teriam que 
estabelecer algum compromis-

so com os interesses dos alunos. 
Essa seria a forma dos alunos te-
rem alguma voz para decidir os 
destinos da universidade.

hoje os alunos desejam ser 
ouvidos, mas são vistos como 
entraves aos interesses oligár-
quicos, são assim processados, 
expulsos, punidos e enganados.

Como seria a universidade 
se os professores tivessem o po-
der de indicar o Reitor sem que 
esse tivesse a necessidade de 
qualquer compromisso com os 
alunos e nem mesmo ao gover-
nador eleito?

não precisando do apoio 
dos alunos, então a qual pressão 
desses ele atenderia? Provavel-
mente a bem poucas, aos alunos 
sobraria a repressão, a punição.

Não dá para se confiar cega-
mente nos professores, a des-
peito de alguns que temos se-
rem realmente admiráveis, pois 
são eles que instituem as funda-
ções privadas, manipulam ver-
bas, decidem o vestibular, tra-
balham por interesses próprios.

Com esse sistema eleitoral 
defendido pelo DCE isso tudo 
ficaria ainda pior. Até mesmo o 
insipiente crivo do Governador, 
que guarda relação com o povo 
através do voto, não mais exis-
tiria. (leia na próxima edição, a 
últma parte deste artigo)

Luís Rodrigues da Silva 
é Engenheiro, Advogado, Bacharel 
em Letras e aluno da graduação em 

Letras da FFLCh e não entende a 
lógica e o interesse do DCE

Texto livre sobre a repressão da 
manifestação do dia 15/10/2013
Texto escrito após o protesto pela educação na cidade de são pau-
lo onde, mais uma vez, estudantes, professores e trabalhadores fo-
ram atacados pela polícia da tropa de choque no largo de pinhei-
ros e em outras regiões por onde os manifestantes passavam:

As palavras de ordem in-
flamadas, a revolta do mar ne-
gro de gente, as bandeiras ver-
melho negras no ar agitadas, a 
chuva de pedras nos protetores 
de Deus sobre a ponte do rio 
morto, os estudantes, a corre-
ria, a tropa de palhaços do cho-
que, a gritaria dos professores, 
as balas perdidas reencontra-
das, os trabalhadores no quar-
to escuro do corpo violentado, 
o noticiário, a tv desligada, es-
tilhaços de vidros no chão, a 
repórter americana, o triunfo 
aparente da violência e da in-
justiça, a polícia até os dentes 
armada, a vergonha de ser ho-
mem, o terrorismo individual e 
o terrorismo de Estado, a prá-
tica da revolução permanente, 
passageiros em pânico, a dú-
vida dos filósofos de olhar sé-
rio, a repetição do mito de Sí-
sifo, etc… o retorno à casa, a 
cara da louça suja no fundo 
da pia, o abacate maduro indo 
pro liquidifica-dor, as lembran-
ças de um tempo que não sei se 
vivi, a sede, a fome, os cigar-
ros, o café, o jornal, a norue-
guesa condenada há um ano e 
meio de prisão por denunciar 
violência sexual em Dubai na 
índia, as meias brancas, o im-
posto de renda, o dia difícil, 
o olhar seco no oco da janela, 
mais uma vez a chuva, o pré-
dio laranja, o relógio de sol, as 

árvores, a grama molhada, os 
cães dormem no frio, as pan-
cadas de agonia, o coração ou 
casa mal assombrada, a resis-
tência, a tristeza sem fim opos-
ta a genuína alegria, a consci-
ência de mim e do mundo, ela, 
a versão brasileira do De Pro-
fundis, o noise, a luta, o óculos 
escuro, mais uma vez o cigarro, 
as cinzas do tempo no cinzeiro, 
o amor não correspondido, o 
céu anil, a elegância do homem 
com guarda-chuva, hoje ela le-
vanta no ar o crânio da caveira 
e beija o que antes era eu, ne-
nhuma interrogação, o relógio 
e as horas, o vento frio, a per-
cepção da percepção, a alma da 
alma, a teia de aranha, a tem-
pestade no copo d’água, o Ca-
dáver em Transe, a fuga da re-
alidade, a negação de Deus e a 
gravata frouxa no pescoço, a 
bengala, a moral, os cartões de 
crédito, a morte a prazo, o luto 
não vivido do amigo não mor-
to, o fogo aceso, a água ferven-
do no interior da panela preta 
de fundo branco, as aves de ra-
pina, os centavos, a luta coti-
diana pelo o bolo de chocolate, 
o único pão com o amigo re-
partido, Sartre, as fotos, algu-
ma arte, a pós produção, o edi-
torial, a ânsia de estar, a alma e 
o corpo, a menina que roubava 
livros, os bancos das praças em 
dias sem sol, as vidraças que-

bradas do bancos que quebram 
vidas, alguém que precisa falar 
com você, os dez elefantes, a 
mochila vazia, os vazios do ho-
mem, a caixa toráxica cheia de 
esperanças, a saudade, os mi-
tos, a mentira, a falácia formal, 
a inconstância, a impermanên-
cia, a substância, o que é impe-
netrável, o Ânus Solar, as pre-
miações injustas, o saque, a 
sacada, a bofetada literária, o 
murro lírico em ponta de faca, 
a varinha de condão, a bruxaria, 
os rituais macabros com molo-
tovs, o conjunto de circunstân-
cias que não procuramos nem 
queremos, os transes hipnóti-
cos, a dor, o esquecimento, o 
ônibus perdido, a viagem não 
feita, o silêncio e os líquidos, 
o que corre nos ossos, a medu-
la do mundo, a perturbação no 
cérebro de Deus, a revista cor-
tada, as palavras mal-ditas, o 
corte do silêncio a faca, a ami-
zade perdida, os contratos des-
feitos, as novas paixões, aquilo 
que arde no peito, o que se joga 
na sarjeta, barricadas de lixo, a 
pressa dos presos políticos, a 
busca pela verdade, o propósito 
das escadas, o dente através de 
um sorriso, a quebra dos links, 
o feed de notícias, as mensa-
gens ignoradas, os eventos es-
quecidos, a criação de anún-
cios, tudo o que com a letra A 
pode ser escrito, o aniversário 
da Ordinaria hit, os ruídos, o 
às, o zero, o aspirador de pós, 
o retorno do inverno e a chega-
da inesperada da velhice, o nú-
mero 7 ou o número 9, a comu-

nicação por enigmas, o que por 
amor não foi dito, as receitas, 
o livro não lido, o papel da fi-
losofia, o papel da arte, o papel 
da poesia, o papel higiênico, 
o papel dos papéis, o lado es-
querdo, quem está perdido, as 
lojas em chamas e a comoção 
dos jornalistas, os kilos acha-
dos, a língua dentro da boca, os 
dentes apodrecidos, a razão e a 
sensibilidade, o bate-papo de-
sativado, a chave na porta, os 
passos não dados, a espera, os 
sapatos furados, os rios, a natu-
reza morta, o calcanhá de aqui-
les na ponta da flecha de Pá-
ris, a queda, o abismo, o lugar 
absolutamente comum, o afas-
tamento da palavra valise, a 
utopia do corpo nu, a central 
de ajuda, o beco sem saída, o 
que brilha no escuro, o banho 
quente no frio, o arrepio, a to-
alha vermelha, a música ingle-
sa, a periferia, a viatura da polí-
cia, a revolta, o mundo virtual, 
o cadeado, as correntes, tudo o 
que sobre si está voltado, aqui-
lo que vive parado, a conexão a 
uma rede, o peixe fora d’água, 
a tempestade no banheiro, o sol 
debaixo do chuveiro, a patifa-
ria, a presença de Mefistófeles 
no ponto de táxi, a juventude e 
o aproveitamento máximo da 
vida, o que se deixa para trás, 
aquilo que não faz diferença, o 
que não muda, o comodismo, o 
patriotismo, o e-mail não lido, 
a falta de interesse em tudo, o 
hambúrguer de lentilha, as lá-
grimas, a invenção do dia. A.L.

Não gostou? Escreve o seu! 
A redação do Jornal da USP Livre! 
lembra aos leitores que suas páginas estão 
abertas à sua colaboração. Ficaríamos 
satisfeitos em receber sua opinião sobre 
este e outos artigos desta edição, bem 
como receber suas sugestões para futuras 
edições. Escreva para o email: usplivre@
hotmail.com  ou  pelo Face: facebook.
com/usplivre

Era caguete sim!
Era caguete sim!
Eu só sei que a policia pintou no 
protesto
E o dedão do ursinho apontava 
pra mim!

(Bezerra da Silva - Ursinho Caguete)


