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776 dias de PM 
no campus

22 
dias 

ocupando  
a reitoria

(de novo)

E você, viu o contraste?

Democracia também  
rima com burocracia

“(...) Para assegurar o en-
volvimento do maior nú-
mero possível de uspianos, 

com grau de motivação eleva-
do, nada melhor que propiciar 
a todos eles a participação efe-
tiva na escolha de seus dirigen-
tes: dos chefes de departamen-
to, passando pelos diretores, 
chegando até ao reitor (...) che-
gou a hora de dar o passo de-
cisivo para ampliar a democra-
cia na Universidade, se esse for 
do interesse da comunidade (...) 
Importa abrir-se tal oportuni-
dade na certeza de que os cento 
e vinte mil uspianos participa-
rão, uma vez que os destinos da 
Universidade e os seus próprios 
estão em jogo (...)“

Este não é um panfleto ou 
programa de governo da uni-
versidade escrito pelo DCE ou 
pela Adusp. Este é parte de um 
ofício de João Grandino Rodas, 
datado de 9 de julho de 2013, 
convocando desde o Conse-
lho Universitário até o DCE e 
o Sintusp para contribuírem no 
processo de “democratização” 
da USP.

“(...) A concentração de po-
der na reitoria e na singulari-
dade da pessoa do reitor é uma 
questão política. Dela deriva 
a sensação de inutilidade da-
queles que, por dever de ofí-
cio, participam dos conselhos, 
especialmente das reuniões do 
Conselho Universitário, resul-
tando na distância sentida pela 
grande maioria dos membros 
da USP em relação às decisões 
que afetam sua vida acadêmi-
ca. Esta concentração demasia-
da de poder sob a aparência de 
unidade, produz desagregação 
e atua como força centrífuga.

- rediscutir a participação 
dos alunos, servidores e cate-
gorias docentes nos órgãos co-
legiados cuja composição atual 
não acompanhou a extraordi-
nária expansão da Universida-
de

- promover o processo am-
plo e democrático de discussão 
das estruturas de poder e for-
mas de escolha dos dirigentes

- propomos desde já que se 
analise a eliminação das listas 
tríplices (...) ”

Este não é um panfleto ou 
programa de governo da uni-
versidade escrito pelo DCE ou 
pela Adusp. Este é parte do pro-
grama da candidatura a reitor de 
Marco Antonio Zago, chefe da 
pró-reitoria de Pesquisa na ges-
tão de João Grandino Rodas.

“ (...) É essencial concentrar 
esforços no processo em cur-
so de modernização da gestão 
acadêmica e administrativa. 
Da mesma forma importa que 
os novos dirigentes sejam capa-
zes de liderar processos de mu-
dança e fazê-las avançar ainda 
mais em sistemas e procedimen-
tos inovadores e na desconcen-

tração das instâncias decisó-
rias (...)”

Este não é um panfleto ou 
programa de governo da uni-
versidade escrito por um candi-
dato a reitor do Psol. Este é par-
te do programa para reitor de 
Wanderley Messias da Costa e 
Suely Vilela, da Chapa “Man-
tendo O Rumo” que disputa as 
eleições para reitor. Para quem 
não sabe, Messias foi chefe de 
Gabinete da reitora Suely Vile-
la (sim aquela mesma que fu-
giu para a França em 2007) e 
também foi indicado por Rodas 
para chefiar a negociação com 
estudantes que ocuparam a rei-
toria em 2011.

A democracia na USP 
segundo a burocracia 
universitária 

“Democracia” na USP e vo-
tação para reitor com ampla 
participação é algo que a pró-
pria burocracia universitária (e 
não qualquer burocracia, mas 
os homens do gabinete de cri-
se do reitor) já faziam antes da 
ocupação da reitoria.

O que ganha João Grandino 
Rodas, reitor escolhido à dedo 
pelo governo do PSDB, ao le-
vantar a pauta da “democracia 
na USP” em fim de mandato?

Precisamos ter claro que por 
parte da burocracia universitá-
ria não há defesa da democra-
cia em abstrato. Os programas 
dos quatro candidatos a rei-
tor defendem o fortalecimen-
to do Conselho Universitário 
e das outras instâncias delibe-
rativas, o que significa que to-
dos os candidatos querem man-
ter tudo como está, levantando 
apenas uma fachada de demo-
cratização na escolha do reitor.

Alguns professores titula-
res, membros do Conselho, 

chegaram a propor na consulta 
feita por Rodas, que na última 
etapa na hiperfechada eleição 
para reitor fosse incluída uma 
votação envolvendo a comu-
nidade acadêmica de conjun-
to. Isso seria referendar as elei-
ções autoritárias e nada abertas 
para reitor que ocorrem hoje.

Atualmente, na votação 
para reitor existem dois turnos. 
No primeiro se reúnem o Con-
selho Universitário, os Con-
selhos Centrais e as Congre-
gações para escolherem oito 
candidatos. Estes órgãos de 
decisão são formados exclu-
sivamente ou têm uma ampla 
maioria de professores na sua 
composição. Os estudantes e 
os funcionários fazem apenas 
figuração nesta votação.

No segundo turno, há uma 
acentuada queda do número de 
votantes em relação ao primei-
ro turno e apenas os Conselhos 
Centrais e o Conselho Univer-
sitário votam para formar uma 
lista de três nomes que será en-
viada para o governador.

O que os estudantes e traba-
lhadores fariam, votando para 
reitor amplamente no último es-
tágio da votação seria apenas re-
ferendar um processo completa-
mente ditatorial de eleições.

Nada impede que Rodas ou 
seu sucessor, diante de reivin-
dicações abstratas dos estu-
dantes, mantenha o total fecha-
mento nas primeiras fases das 
eleições, dando à comunidade 
universitária o papel de apenas 
referendar um processo antide-
mocrático.

Com isso também Rodas 
tiraria a pressão sobre os ór-
gãos de decisão da universida-
de, os quais deixaria intactos. 
Tudo continuaria a ser decidi-
do na USP durante os quatros 
anos que separam as votações 
para reitor pelo Conselho Uni-
versitário. 

A rejeição ao engodo 
democrático do DCE

O movimento que a ocupação 
da reitoria impulsionou levanta 
uma ampla discussão. Diversas 
reivindicações levantadas pelos 
estudantes mostram uma comple-
ta rejeição ao regime de decisões 
atual da universidade.

Entre muitos estudantes está 
claro (mas não para o DCE) que 
“diretas para reitor” não resolve-
ria a questão do poder na univer-
sidade. 

Para quem rejeita o engodo 
das “diretas”, está muito claro 
que mudar o processo de eleição 
para reitor não ameaçaria o poder 
que uma burocracia privilegiada 
da USP tem hoje para tomar suas 
decisões à revelia dos estudantes 
e trabalhadores.

Está claro para muitos que a 
existência de um Conselho Uni-
versitário composto por mais de 
90% de altos cargos da USP e 
uma ínfima minoria de estudantes 
e trabalhadores, manterá a USP 
como faculdade da elite, onde a 
FIESP e as Fundações Privadas 
mandam mais que todos os estu-
dantes juntos. Isso está claro tam-
bém para os estudantes da UnB e 
da Unifesp que já possuem elei-
ção para reitor em regime direto. 
Isso só não está claro ainda para 
o DCE da USP, que defendeu o 
rebaixamento para a lista de pau-
tas secundárias da “Dissolução 
do Conselho Universitário” e do 
“Governo Tripartite”, propos-
tas votadas amplamente nas duas 
primeiras assembleias gerais. 

Segundo Psol e PSTU, nin-
guém seria contra um governo 
tripartite, mas neste momento es-
tas pautas “não dialogam com a 
maioria dos estudantes”. Com 
qual maioria eles querem diálo-
go? Com a famigerada “maioria 
silenciosa”?

Pelo amplo debate. Por 
uma estatuinte ampla 
e democrática. Por um 
governo tripartite

Em nome disto, do suposto di-
álogo com a maioria, o que se vê 
agora é a impugnação do debate 
quando qualquer um tenta levan-
tar discussões que questionem a 
bandeira do DCE de “Diretas” 
nas assembléias. 

Na assembleia geral do últi-
mo dia 16, o DCE foi contra colo-
car em votação o governo triparti-
te contra diretas alegando que esta 
questão “já foi votada e revotada”, 
como se a assembleia geral não 
fosse o espaço para justamente vo-
tar e revotar... como se esta reivin-
dicação não tivesse sido aprova-
da por maioria na assembleia dos 
dias 1º e 3 de outubro. 

Desta forma, a assembléia ge-
ral vem se mostrando um espaço 

limitado para que se discuta uma 
alteração a fundo na USP, em seus 
estatutos, para que se discuta uma 
Estatuinte, para que se derrube 
tudo que há de resquício da dita-
dura militar nos estatutos da USP.

Evidente que alguns minu-
tos de fala não serão suficientes 
para discutir a fundo a questão, 
que deve ser feita anteriormente 
à assembléia. No entanto, fechar 
o debate na assembléia significa 
desmotivar o debate prévio. 

Pensando nisso, estudantes 
levaram a proposta para a últi-
ma assembleia geral, para que 
se criem Grupos de Trabalho 
nos cursos para discutir uma Es-
tatuinte, espaço este que estaria 
aberto a uma discussão mais pro-
funda dos temas. 

Está aí um passo importan-
te, mas não suficiente. De nada 
adiantará nada levarmos uma 
proposta de Estatuinte à fren-
te enquanto nossas reivindica-
ções centrais incluam o reitora-
do e a manutenção do Conselho 
Universitário, enquanto não haja 
comunicação entre a assembleia 
geral e esses grupos de trabalho 
num sentido deliberativo, ou seja, 
enquanto seja barrado o amplo 
debate necessário para se apre-
sentar propostas que vão além ou 
rejeitem as diretas.

Este amplo debate deve ser 
sim exigido nas assembleias ge-
rais. Não devem ser ratificadas 
propostas sem nenhuma discus-
são, assim como todas as reivindi-
cações levantadas pelos estudan-
tes também devem ser debatidas.

A bandeira de democracia em 
abstrato defendida pelo DCE é 
facilmente diluível nas propostas 
da burocracia universitária, que 
só discute democracia hoje para 
tentar jogar panos quentes na cri-
se que se instaura na USP. A pro-
posta da burocracia é a mesma da 
célebre frase do Príncipe de Fal-
coneri em “Il Gattopardo”, ro-
mance de Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa

Em meio à decadência da 
aristocracia siciliana durante o 
Risorgimento italiano Falconieri 
defendia:

“A não ser que nos salvemos, 
dando-nos as mãos agora, eles 
nos submeterão à República. Para 
que as coisas permaneçam iguais, 
é preciso que tudo mude.”

Contra o engodo da burocra-
cia e do DCE, discutir democra-
cia de fato é discutir uma altera-
ção a fundo no funcionamento da 
universidade e nos seus órgãos de 
poder. Discutir o governo tripar-
tite é discutir a alteração da com-
posição do governo da universi-
dade, a sua substituição por um 
governo de estudantes, trabalha-
dores e professores em todos os 
órgãos da universidade. Isto é de-
mocracia e esta é a única proposta 
concreta para que tudo mude hoje 
e nada permaneça igual. 

Roberto Gerbi, estudante de Letras, independente

Cerimônia de coroação do reitor-interventor também é democrática, oras. 
Afinal, vivemos em uma monarquia constitucional, não?
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Democracia manca vale? (parte 3-final)
POR QUE O SISTEMA 
DE ELEIÇÃO DIRETA 
UNIVERSAL SERIA O 
MAIS VIÁVEL?

Alguns argumentam que 
para se adotar um sistema de 
eleição para Reitor diferente do 
atual seria necessária a altera-
ção de leis, ou seja, a modifica-
ção do sistema de indicação do 
Reitor passaria obrigatoriamen-
te pela Assembleia Legislativa 
Estadual, se não pela Federal 
(no caso da proposta do DCE 
ser abraçada.)

Esse é um processo muito 
moroso e externo a Universida-
de, assim independe da nego-
ciação dos alunos com o Reitor 
e Conselho Universitário.

Uma análise jurídica super-
ficial demonstraria que isso é 
verdade. Sem a ruptura das ins-
tituições democráticas do país, 
a alteração do sistema eleitoral 
seria demorada e mesmo que os 
alunos ficassem em greve por 
tempo indeterminado, o atual 
Reitor e mesmo o CO, mesmo 
na remota hipótese de serem fa-
voráveis, não poderiam alterar 

o sistema eleitoral. Eleição pa-
ritária, censitária, administração 
tripartite, etc seriam simples-
mente falácias no momento atu-
al, algo para ser construído le-
gislativamente e no futuro.

E por quê?
É simples, Tanto as leis es-

taduais quanto as federais não 
preveem esses outros método 
de escolha de dirigentes e mui-
to menos preveem administra-
ção tripartite ou outras coisas 
que os alunos nas suas assem-
bleias criam.

A nossa Constituição Fede-
ral determinou como regra geral, 
que o sistema para escolha do di-
rigente do poder executivo seria 
a eleição direta universal, onde 
todos os maiores de 16 anos ele-
geriam, por maioria de votos, o 
gestor do poder executivo.

Assim é para eleição dos pre-
feitos, dos governadores e do 
Presidente da República. Todos 
os cidadãos, independentemente 
de grau de instrução, poder eco-
nômico, social ou cultural, na 
hora de escolher o gestor do po-
der executivo, correspondem a 
somente um voto.

Esse é o sistema geral consti-
tucional previsto para escolha de 
dirigentes do executivo.

Por que então na Universida-
de é diferente?

A Universidade ou qualquer 
outra instituição pública, para 
adotar um sistema diferente, 
deve justificar a necessidade de 
acordo com a especificidade das 
suas atividades e assim a Assem-
bleia Legislativa aprova e pro-
mulga leis de exceção prevendo 
adoção de métodos diferentes de 
acordo com a apontada especifi-
cidade da atividade.

Como já dissemos, durante a 
ditadura militar, para não corre-
rem riscos de que fosse escolhi-
do um reitor vinculado somente 
ao interesse acadêmico, inde-
pendente e alinhado com a mas-
sa dos alunos, classificou-se os 
alunos com insuficientes, eles 
não poderiam participar da esco-
lha do Reitor. Sendo insuficien-
tes, uma lei restritiva de exceção 
de direitos deveria ser aprovada 
para que a escolha do Reitor se 
desse justificadamente de forma 
diferente aquela prevista pelo re-
gime geral

O curioso é que, se os estu-
dantes não são insuficientes e es-
colhem todos os demais dirigen-
tes, a manutenção dessa regra foi 
uma criação legislativa da dita-
dura mantida pela oligarquia 
para permanecer hegemonica-
mente no poder.

Porém é curioso, pois, para 
modificar-se o sistema e ado-
tar a método censitário defendi-
do pelo DCE, seria necessário 
um processo legislativo de apro-
vação de lei, porém, caso optas-
sem por exigir o sistema geral, 
não seria necessário nenhuma lei 
já que esse é o sistema previsto 
na Lei maior, a Constituição Fe-
deral.

Assim, se a Universidade en-
tender não ser necessário adotar-
-se um sistema de exceção, pois 
os alunos não são insuficientes e 
podem sim escolher que defini-
rá os destinos da Universidade, 
reproduz-se na escolha do Rei-
tor o sistema geral, ou seja, elei-
ção direta universal majoritária 
em um ou dois turnos se nenhum 
dos candidatos tiver mais de 50 
% dos votos válidos da comuni-
dade Universitária.

O poder atual instituído na 
Universidade, o Conselho Uni-
versitário do qual o Reitor é 
presidente pode decidir não ser 
necessário se adotar nenhum sis-
tema de exceção. E assim valer-
-se do método já previsto cons-
titucionalmente para os cargos 
executivos, A ELEIÇÃO DIRE-
TA UNIVERSAL MAJORITÁ-
RIA.

Isso dá para negociar direto 
com o Reitor inclusive reprodu-
zindo-se a eleição para o legis-
lativo na indicação dos mem-
bros do CO.

Por favor agora, alguém ex-
plique por que o DCE insiste na 
eleição censitária para reitor.

O que prometeram ao DCE 
para essa defesa intransigente 
dessa ditadura representativa? 
Pois eu duvido que algum alu-
no se ache insuficiente para vo-
tar no candidato mais adequa-
do para reitor ou para o C.O.

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

Exame de vista gratuito 
do Jornal da USP Livre!

E AÍ, VIU O CONTRASTE?

QUAL FIGURA TEM MAIS 
QUADRADOS NEGROS?

Se já está difícil aqui, imagi-
ne em uma assembleia de verdade 
onde: 1) os dois lados em disputa 
não estão passivamente colocados 
lado a lado, 2) não se pode enxer-
gar da mesa todos as pessoas que 
estão votando, 3) há pessoas se mo-
vimentando, 4) há pessoas escon-
didas atrás de uma pilastra, ou ao 
lado da mesa, fora do ângulo de vi-
são dos mesários. 

Pois é. Muito mais difícil ainda 
é enxergar um contraste no mun-
do real.

 Tendo em vista a saúde men-
tal do público frequentador das as-
sembleias gerais dos estudantes da 
USP, o Jornal da USP Livre! or-
gulhosamente apresenta seu “exa-
me de vista” gratuito. Trata-se de 
um teste simples que demonstrará 
rapidamente que a maioria destes 
estudantes enxerga perfeitamente 
bem e que, nas ditas assembleias, 
quando se votam questões polêmi-
cas e não há contraste evidente, é 
preciso contar, voto a voto, cada 
uma das mãos levantadas, para sa-
ber o total.

E se você, caro leitor, se sen-
tir constrangido a desistir de pedir 
à mesa da assembleia que conte os 
votos, lembre-se: algumas pesso-
as podem não saber contar e sentir 
vergonha de admiti-lo em público; 

ou, simplesmente, não se deram o 
trabalho de fazer esse simples exa-
me aqui disponibilizado.

Os quadros acima represen-
tam uma das votações da Assem-
bleia do dia 1º/10. De um lado, há 
256 pontos pretos.  Do outro, 225. 
O DCE, que estava na mesa da as-
sembleia, insistiu em que, no es-
curo, apenas por bater o olho no 
número de mãos levantadas, havia 
um contraste envidente em favor 
da sua proposta. Detalhe: a dife-
rença apertada favorecia a oposi-
ção ao DCE, e não à diretoria ofi-
cial da entidade. 

O teste acima evidencia o ób-
vio: não é possível enxergar o con-
traste existente entre as duas pro-
postas. Então, para que insistir? 
Oras, o que há de melhor para 
quem perdeu uma votação do que 
tentar ganhá-la no grito?

Tendo isso em vista, suge-
rimos aos estudantes adotar um 
procedimento elementar, claro 
e democrático para ocasiões em 
que não é possível aferir um con-
traste evidente em uma votação: 
EXIGIR A CONTAGEM DOS 
VOTOS.

É necessário acabar com as 
manobras. É mais rápido. É exato. 
É organizado. É objetivo. É o que 
deve ser feito.

Relato de um estudante sobre a desocupação 
da diretoria da EACH pela PM

19 de outubro, pouco antes 
das 6 da manhã, começa uma gri-
taria. Eu ainda dormia, e pensei 
que fosse um sonho. Mas não era. 
Era o pesadelo mesmo. 60 poli-
ciais invadiram o campus da USP 
Leste, armados até os dentes, 
para expulsar cerca de 35 estu-
dantes que ocupavam a Diretoria 
da EACH em protesto. Protesto 
contra os mandos e desmandos 
do sr. José Jorge “Bobô” Boue-
ri, diretor da unidade, e do sr. Ed-
son “Mimilk” Leite, vice-diretor 
e diretor em exercício. Estáva-
mos no 17º dia de ocupação, 39º 
dia de greve geral. Nossas pautas, 
nenhuma delas atendidas até ago-
ra: soluções para o problema am-
biental do campus; renúncia da 
diretoria; apuração dos responsá-
veis pela deposição de terra ile-
gal no campus; acesso a todos os 
documentos e informações refe-
rentes ao caso. Pois bem, os poli-
ciais adentraram o prédio portan-
do suas armas e invadiram nosso 
sono. A reintegração foi pacífica 
como noticiado, mas porque nós 
estudantes nos mantivemos pa-
cíficos. Pois a brutalidade da re-
pressão estava ali de frente para 

nós. E, assim mesmo, não falta-
ram as piadinhas machistas, ra-
cistas, homofóbicas típicas da 
PM. Nos revistaram, deixaram-
-nos pegar nossas coisas e ir em-
bora sem olhar pra trás. E assim 
fomos. Mas não de cabeça bai-
xa, pois a vitória ainda é nossa. O 
sr, Leite chegou só depois da nos-
sa saída. Entrou em sua sala, onde 
parecia que nada havia acontecido 
pois a equipe de limpeza deixou o 
prédio intacto como se ninguém 
tivesse passado duas semanas ali. 
A nossa greve continua. Até ago-

ra não foi nos dado nada, apenas 
a obrigação das autoridades uni-
versitárias e do governo estadual, 
como fornecimento de informa-
ções. A covardia da Diretoria ao 
chamar o choque em vez de ne-
gociar, a ridícula posição do judi-
ciário ao aceitar tal pedido e a to-
tal ausência do sr. Alckmin e do sr. 
Rodas, que não querem vincular 
seu nome com a crise, provam que 
nós estamos no caminho certo.

Vinícius Becker, 
estudante da EACH

Os golpes do Psol e do PSTU durante a assembleia
- A assembleia é marcada 
para as 18h, mas só come-
ça às 19h;

- é montada uma claque 
do DCE em frente à mesa 
da assembleia, com gritos 
ensaiados e votos de ca-
bresto, para dar a impres-
são que suas propostas são 
populares (ilusão de ótica 
simples);

- a caixa de som é de pés-
sima qualidade e só con-
segue ouvir quem estiver 
muito próximo;

- os diretores do DCE pre-

sentes na mesa convi-
dam vários cursos para 
que apresentem informes, 
a fim de que a assembleia 
demore ainda mais para 
começar;

- dedicam tempo irrestrito 
para informes das frentes 
femina, de gays, de cotas  
(todas representadas por 
diretores do DCE), infor-
mes do próprio DCE, de 
professores, de parlamen-
tares, de todos os movi-
mentos possíveis, atrasan-
do ainda mais a discussão;

- depois de muito tempo 

mal empregado, a mesa 
propõe um horário limite 
para a assembleia;

- finalmente, quando a as-
sembleia começa de fato, 
os diretores do DCE pre-
sentes na mesa começam a 
impor regras para que pou-
cas pessoas falem, para 
que poucas propostas se-
jam apresentadas;

- quando uma proposta do 
DCE perde a votação, a 
mesa nunca enxerga con-
traste para a proposta opo-
sitora e repete a votação 
várias vezes, atrasando 

ainda mais a assembleia;

- quando uma proposta se 
opõe a uma política central 
do DCE, começam as dis-
cussões sobre como deve 
ser votada a proposta, se 
deve-se votar o que irá ser 
votado, se o que foi votado 
realmente foi votado e

- se uma proposta contrá-
ria a política do DCE con-
seguir ser aprovada, cer-
tamente ela será ignorada 
até a próxima assembleia.

 
Alcides Pedrosa


