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PM: há 784 dias 
no campus

31 
dias 

ocupando  
a reitoria

(de novo)

Não viram 
contraste e 
contaram(!)

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

DOIS ANOS DO 27 DE OUTUBRO!
Os estudantes expulsaram a 

PM do estacionamento da FFLCH 
no dia 27 de outubro.

Há dois anos os estudantes da 
USP enfrentavam a PM na Facul-
dade de Filosofia Letras e Ciências 
Humanas. A resposta espontânea à 
militarização do espaço da univer-
sidade ocorreu alguns meses de-
pois de a reitoria firmar o convê-
nio USP-PM.

Antecedentes

A comoção com o caso do es-
tudante morto semanas antes em 
um assalto na Faculdade de Eco-
nomia e a campanha do medo feita 
pela imprensa fez com que a buro-
cracia aprovasse à toque de caixa 
a permanência da PM no campus. 
Rodas aprovou o convênio por 
meio de um Conselho Gestor, ór-
gão ainda mais restrito e controla-
do politicamente que o C.O.

O convênio teve precedentes 
importantes. Dois anos antes, em 
2009, João Grandino Rodas, então 
diretor da Faculdade São Francis-
co e membro do C.O. apresentou a 
proposta de legalização da entrada 
da Tropa de Choque no Campus 
para reprimir ocupações e greves. 
Em 2007, Rodas já havia sido o 
primeiro diretor da história da San-
fran a autorizar a entrada da PM 
para desalojar uma ocupação estu-
dantil e de movimentos sociais.

A importância política do 
27 de Otubro

De todos os movimentos que 
o precederam, o movimento de 27 
de Outubro foi o que representou a 
reação mais contundente contra a 
ocupação militar e maior experiên-
cia política dos estudantes.

Na noite do dia 27 quase mil 
estudantes no estacionamento da 
história reagiram à prisão de três 
colegas por porte de entorpecen-
tes, num dia em que a PM reali-
zou diversas abordagens a vários 
estudantes na FFLCH, procu-
rando um pretexto para reprimir. 
Os manifestantes impediram a 
passagem da viatura da PM, ex-
pulsaram os militares do prédio de 
Ciências Sociais e Filosofia e rejei-

taram a decisão do DCE (então di-
rigido pelo PSol) e da então direto-
ra da faculdade, Sandra Nitrini, de 
escoltar os colegas até a viatura da 
Polícia Civil rejeitando a falácia de 
repressão por motivos de ativida-
de ilegal (o que sempre é alegado 
pela PM para reprimir as popula-
ções periféricas da cidade). Os es-
tudantes expulsaram a PM a pe-
dradas e uma assembléia realizada 
logo em seguida decidiu naquele 
mesmo dia pela ocupação do pré-
dio da administração da FFLCH. 
Aquela havia sido a primeira as-
sembléia geral do semestre, pois o 
DCE havia se recusado a realizar 
assembleias, mesmo com a apro-
vação do convênio.

No dia 3 de novembro, em 
uma assembléia conturbada no 
prédio da História/Geografia, vo-
tou-se pela desocupação da admi-
nistração e em seguida pela ocu-
pação da reitoria. Os estudantes 
rejeitaram um golpe da direção do 
DCE, que por volta das 23h da noi-
te queria impedir a revotação (logi-
camente a ocupação havia sido vi-
toriosa). A ocupação da reitoria foi 
a única na história do ME recen-
te da USP a ser aprovada em uma 
assembleia geral, apesar de toda a 
campanha do DCE na época e atu-
almente apontando a “ilegitimida-
de” daquele movimento.

Após uma série de assembleias 
gerais combativas convocadas pela 
ocupação, a reitoria resolveu armar 
uma praça de guerra na USP no dia 
8 de novembro enviando mais de 
400 homens (Cavalaria, Força Tá-
tica, Tropa de Choque, Rota e he-

licópteros) que cercaram a reitoria 
e o Crusp. A ação da PM e a prisão 
de 73 estudantes que permaneciam 
no prédio foi enfrentada por diver-
sas manifestações que culminaram 
numa assembléia de cerca de 3 mil 
estudantes na Faculdade de Histó-
ria e a aprovação da Greve.

Retomar os métodos de 
luta dos movimentos que 
se generalizam pelo país

Os métodos de luta do movi-
mento, que enfrentou a repressão 
policial na universidade, são os 
métodos que se generalizam atu-
almente nas lutas pelo país, a co-
meçar pelas maiores metrópoles. 
É o que se viu em São Paulo, no 
Rio de Janeiro em Belo Horizonte 
nos protestos vitoriosos de Junho. 
Somente com enfrentamento con-
seguiu-se a redução da passagem 
de ônibus. As manifestações reuni-
ram uma parcela importante da ju-
ventude, abarcando também as ca-
madas da juventude proletária, que 
saiu à rua por melhorias e a fim de 
enfrentar a repressão militar com 
seus próprios métodos de luta. Pi-
chações, levantamento de barrica-
das, catracaços, ocupações de ter-
minais, derrubada de guaritas da 
PM, ações de autodefesa, quebras 
de ônibus, etc, tornaram-se práti-
ca comum apesar de algumas dire-
ções políticas que tentaram conter 
sua espontaneidade.

Neste 27 de outubro, três fatos 
em São Paulo mostram a genera-
lização dos métodos de enfrenta-
mento. No dia 26, estudantes que 

ocupavam o terminal Parque Dom 
Pedro no centro da cidade reagi-
ram à ordem de prisão do coronel 
Reynaldo Simões Rossi, coman-
dante da operação policial no dia 
13 de junho, a mais dura entre to-
das as realizadas na cidade. Neste 
sentido, os adeptos da tática Black 
Bloc, de enfrentamento contra a 
repressão, são uma espécie de sal-
do da luta de junho, transformando 
estes métodos de espontâneos a or-
ganizados.

Nos últimos dias 27 e 28 dois 
adolescentes de 17 anos, Jean e 
Douglas, foram mortos em ope-
ração policial, causando revolta e 
enfrentamento de moradores com 
a PM. Em resposta a isso, gover-
no e a imprensa fazem uma alian-
ça sinistra. A acusação de “vânda-
lo” tem sido usada irrestritamente 
contra qualquer cidadão que reaja 
aos abusos policiais, seja um estu-
dante mascarado, seja moradores 
da periferia. O governo federal e 
estadual realizam uma imensa op-
eração policial para conter man-
ifestantes e este é um sinal da gi-
gante tendência à generalização 
das lutas. A criminalização dos 
manifestantes, o fichamento políti-
co de presos, acusando-os de for-
marem quadrilhas e serem vânda-
los demonstram o imenso temor 
que a classe dominante e as forças 
de repressão têm quanto à amplia-
ção da resistência popular.

Neste sentido, se o 27 de ou-
tubro não foi um estopim des-
ta luta nacional, este marcou a 
inserção da luta do movimento 
estudantil da USP na luta nacio-
nal, apontando os métodos a se-
rem seguidos. Ficou claro que 
não há vitória sem luta real, e 
que para haver mudanças a fun-
do, o movimento não pode se dar 
por qualquer conciliação pacífica. 
É adotando estas conclusões que 
o atual movimento na USP, as-
sim como em outras universidades 
deve atuar. Não pode haver vitó-
rias contra a burocracia sem pres-
são e luta, sem enfrentamento e 
sem que se coloque um basta na 
ditadura da burocracia universitá-
ria.

R. G.

27 de Outubro foi o marco da luta contra a PM.

CLASSIFICADOS
REITOR DE UNIVER-
SIDADE está à procura 
de juiz que assine liminar 
para reintegração de posse. 
Paga-se muito bem.
PROFESSORES contra-
tam estudantes carreiristas 
para transporte de cadeiras 
de prédios na cidade Uni-
versitária. Pagamento será 
feito com o oferecimento 
de bolsas de estudos ou 
boas notas no currículo. A 
definir pelo desempenho do 
trabalho a ser executado.
BALCÃO DE NEGÓCIOS

TROCA-SE uma greve e o 
prédio da reitoria por uma 
promessa escrita da reito-
ria. Tratar com Diretório 
Central dos Estudantes.
PARTIDO POLÍTICO 
oferece declaração contra 
o uso de máscaras e a pre-
sença de mascarados em 
manifestações, ocupações 
e festa infantis. Preços va-
riados para texto, vídeo e 
entrevistas. A combinar.
LICITAÇÃO aberta para a 
contratação de pelegos para 
o DCE da USP. ACEITA-
MOS partidos de esquerda, 
só de fachada.
CONTRATO mecânico e 
eletricista para servicinho 
sujo. Tratar com secretária 
do gabinete do reitor, no 
prédio da antiga reitoria.
JORNAL oferece coluna 
fixa de 2.000 caracteres 
para a publicação de textos 
que se posicionem em fa-
vor da polícia, da censura 
e contrários a greves e ma-
nifestações. Preço a combi-
nar.

As tentativas de desmoraliza-
ção do movimento por uma mino-
ria da FFLCH foram respondidas 
massivamente nas assembleias des-
ta quarta feira, dia 30. 

Algumas ações nos últimos dias 
atentaram contra a democracia do 
movimento. Uma minúscula mino-
ria de estudantes da Letras (cerca de 
20) nesta quarta feira pela manhã 
tentou desmontar o cadeiraço. Esta 
ação foi claramente incentivada por 
mais de 100 professores (algo em 

torno de 25% do corpo docente da 
faculdade) que saíram à imprensa 
com uma nota pública difamando 
os métodos de luta da greve, inclu-
sive os cadeiraços. 

A reação dos estudantes da FFL-
CH frente a esta tentativa de queda 
de braço da burocracia foi uma vo-
tação massiva pela continuidade da 
greve e manutenção dos piquetes. 

No maior curso da FFLCH e da 
USP, o curso de Letras, nada me-
nos que 787 estudantes estiveram 

em assembleia. Cerca de 1.500 es-
tudantes em toda FFLCH realiza-
ram assembleias de curso.

Além de demonstrar unidade, 
o movimento deixou clara sua re-
jeição contra as propostas apresen-
tadas pela reitoria e avaliadas pelo 
DCE como um avanço. Foram re-
jeitadas categoricamente as propos-
tas de estatuinte a ser realizada ano 
que vem subordinada à burocracia 
do C.O., e também foram rejeitadas 
a sinalização de promessa de não 

punição contra os atuais ocupantes 
da reitoria e promessas de entrega 
dos blocos K e L de volta ao Crusp.

Esta combatividade das assem-
bleias de curso da FFLCH devem 
se expressar na assembleia geral. 
Por isso fazemos um chamado am-
plo à participação de todos os estu-
dantes da FFLCH e de toda a USP 
na assembleia geral que irá ocorrer 
nesta quinta-feira a partir das 18h 
em frente à reitoria ocupada. 

R. G.

ESTUDANTES DA FFLCH REJEITAM A “AUTORIDADE” 
DA MINORIA E A FARSA DE NEGOCIAÇÃO DE RODAS
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Nos blocos K e L serão pelo menos 400 
novas vagas para moradia no CRUSP

Na última assembleia, 24 de 
outubro, algumas organizações 
mostraram “grande convicção” 
em defender suas propostas.

O POR (Partido Operário 
Revolucionário) apresentou a 
proposta de a Estatuinte estar 
condicionada ao fim dos pro-
cessos. Colocando o fim dos 
processos como principal rei-
vindicação nas negociações 
com a reitoria.

O MNN (Movimento Ne-
gação da Negação) defendeu a 
mesma proposta.

O DCE levantou proposta 
contrária, colocando em segun-
do lugar o fim dos processos.

Na hora de contar os votos 
pessoas trocam de lugar para 
aumentar os votos da proposta 
do DCE.

O DCE apresenta sua pro-
posta como vitoriosa sendo: 
237 a 230.

Um estudante fala ao mi-
crofone e diz que na proposta 
que prioriza o fim dos proces-
sos ele foi contado como 240; 
como é possível que o resulta-
do da contagem fosse um nú-

mero menor questionou.
Muitos estudantes então co-

meçam a pedir recontagem.
Como se não bastasse mais 

esse golpe do DCE, algo tam-
bém muito estranho acontece: 
o MNN pega o microfone para 
dizer, simplesmente, que a ple-
nária deixe isso pra lá “que a 
assembleia é mais importante”. 
Ou seja, tanto faz lutar ou não 
contra os processos.

Quando a plenária acha-
va que já tinha visto de tudo, 
o POR vai ao microfone con-
firmar a contagem do golpe, 
dizendo que foi mesmo 237 a 
230. Mas a proposta não era 
dele?

Só há duas explicações para 
isso: o POR e a MNN são po-
sers em defender o fim dos pro-
cessos ou se borram de medo 
do DCE?

Mas se o DCE já causa 
aquela freada nessas organiza-
ções como vão enfrentar o Ro-
das e a PM? Com fraldas, tal-
vez...

Testemunha ocular 

Em informe publicado 
na página do DCE na in-
ternet, no dia de 29 de ou-
tubro, é possível perceber 
que a direção da entida-
de, controlada por Psol e 
PSTU, já está sinalizando 
que vai entregar o movi-
mento por alguma suposta 
“vitória” que será ofereci-
da pela reitoria.

O início do informe já 
dá o tom do documento, 
“finalmente a universida-
de, começou a ceder em al-
gumas reivindicações dos 
estudantes.”. Apesar do 
que está escrito, na verda-
de não tem nenhuma rei-
vindicação atendida.

No informe o DCE diz 
que “após grande pressão, 
a reitoria está prestes a ce-

der em um ponto funda-
mental da pauta estudantil: 
a realização de uma esta-
tuinte livre, autônoma e 
democrática em 2014.”

Em outro ponto diz, “há 
possibilidade real de con-
quistas em torno da perma-
nência estudantil, sobretu-
do em relação à devolução 
dos blocos K e L para mo-
radia”.

Veja que não há nada 
de concreto, são só “in-
tenções” ou suposições do 
DCE de que o reitor-inter-
ventor, o mesmo que antes 
de sentar para “negociar” 
fez dois pedidos de rein-
tegração de posse, vai ce-
der nas pautas. Eles dizem 
“ está prestes a ceder”, “há 
possibilidade real”, o que 

isso significa? Nada.
A única coisa de con-

creto que o DCE diz neste 
informe é que “o DCE da 
USP arcará com os even-
tuais prejuízos materiais 
causados pelo movimen-
to, que, democrático, legí-
timo e político, não deverá 
ser punido pela universi-
dade.”. Ou seja, uma total 
submissão em relação à 
reitoria, validando inclu-
sive o argumento de que o 
movimento não é um pro-
testo político, mas uma 
“depredação pública”, um 
ato de “vandalismo” con-
tra o patrimônio da univer-
sidade. Vale aqui lembrar 
que na recente ocupação 
da Unicamp, o DCE desta 
universidade, também di-

rigido pelo Psol, “arcou” 
com os “danos” causados 
pela ocupação, chegando 
inclusive a pintar paredes. 
E agora vários estudan-
tes estão sendo convoca-
dos pela Polícia Civil para 
prestar depoimentos sobre 
a ocupação.

As negociações não an-
dam porque o DCE, que 
está em maioria no coman-
do de negociação com a 
reitoria, aceita tudo que 
os representantes do rei-
tor estão “oferecendo”. É 
evidente que na primeira 
oportunidade o DCE vai 
apresentar uma suposta vi-
tória para acabar com a 
greve e ocupação e depois 
estampar esta “conquista” 
nos panfletos das próximas 

eleições da entidade.
É necessário que a co-

missão de negociação seja 
de fato representativa e te-
nha a participação de mais 
estudantes para que de fato 
haja uma pressão real so-
bre a reitoria nas negocia-
ções. Essa comissão deve 
ser eleita em assembleia 
geral. É preciso pressio-
nar para conquistar nossas 
reivindicações. Não adian-
ta lamentar o peleguismo 
do DCE diante da reitoria, 
mas avançar com o movi-
mento para forçar a reito-
ria a atender as reivindica-
ções.

João André Dorta 
Estudante da Letras e Mil-
itante do PCO

O que esperar do DCE? Nada!

Peidou... E saiu molhado!

Nas duas últimas assembleias 
de estudantes da USP a direção do 
DCE (Psol/PSTU), no comando da 
assembleia, defendeu um número 
determinado de falas com sorteio 
dos inscritos.

O Jornal da USP Livre! apurou o 
resultado destas duas assembleias e 
concluiu que em ambas o DCE teve 
mais de 50% das falas. Na assem-
bleia do dia 16 de outubro, foram se-
lecionadas 20 falas em meio a mais 
de 100 inscritos. Destes, 10 “sorte-
ados” eram membros da direção do 
DCE, outras 8 falas foram divididas 
entre outros grupos políticos e duas 
falas de estudantes em partido.

Na assembleia da última quinta-

-feira, foram 16 falas “sorteadas”, 8 
foram falas de integrantes do DCE, 
7 de outros grupos e houve uma de-
sistência. E nenhuma fala para es-
tudantes independentes.

Este “método” empregado pelo 
DCE com a farsa de que permi-
te que todos os estudantes falas, 
na prática só da oportunidade para 
o DCE falar e dar a impressão de 
que a política da entidade é majori-
tária no movimento. O DCE incha 
a lista de inscritos para que depois, 
no suposto “sorteio” que não pas-
sa de uma escolha aleatória na lista 
de inscrição baseada em uma divi-
são do número de falas pelo núme-
ro de inscritos.

Pra que serve o “sorteio” 
de falas na assembleia


