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PM: há 783 dias 
no campus

29 
dias 

ocupando  
a reitoria

(de novo)

E quando é que  
perguntaram o 

que você queria?

Rodas, tire as mãos do Núcleo 
de Consciência Negra da USP!

O Núcleo de Consciência Ne-
gra da USP (NCN) está sob a ame-
aça iminente de demolição, para 
dar espaço para o estacionamen-
to da Nova Eca. Na última quin-
ta-feira, dia 24, os integrantes 
núcleo se depararam com os tapu-
mes que contornam a obra ao lado 
do barracão desmontados e com a 
tentativa da empreiteira de esten-
dê-los até a entrada do NCN. Ra-
pidamente a ação foi impedida por 
estudantes, membros do núcleo e 
apoiadores.

Este não é o primeiro proble-
ma gerado pela obra, além da su-
jeira e o barulho constante, que 
atrapalha aulas do cursinho e de-
mais atividades no local, nos últi-
mos dois meses a linha telefônica 
do galpão foi cortada três vezes.

O NCN está no local há mais 
de duas décadas e está em proces-
so para ser reconhecida pela uni-
versidade, mas constantemente 
sofre ataques da burocracia uni-
versitária, por sua luta por cotas 
raciais e contra o racismo na USP.

Por uma “Casa da Cultura 
Negra da USP”

Evidentemente a Reitoria quer 
obrigar o Núcleo de Consciência 
Negra a desocupar o espaço (Bar-
racão 3 atrás da FEA) que é ocu-
pado para suas atividades des-
de 1987. Os outros barracões que 
existiam no local, como por exem-
plo, o espaço do Centro Acadêmi-
co da FEA (CAVC) já foi demo-
lido.

O NCN realiza atividades po-
líticas, acadêmicas e culturais no 
espaço ocupado há 26 anos, den-
tre elas o Curso Popular Pré-Uni-
versitário, o Centro de Estudo de 
Idiomas (CEI), as Oficinas de Te-
atro e de Cidadania, que abarcam 
debates, seminários e palestras so-
bre a história, as demandas sociais 

e a cultura afro-brasileira.
A dificuldade de manutenção 

do espaço é histórica, pois ao lon-
go de existência, a USP mostrou-
-se contrária à presença, dentro de 
seus muros, de uma associação au-
tônoma que defenda os interesses 
da comunidade negra (que é extre-
mamente minoritária na USP, me-
nos de 5%, devido à política racis-
ta e elitista imposta pelo vestibular 
e pela reitoria). Contudo, nos últi-
mos anos, a Universidade de São 
Paulo está aumentando a repres-
são contra aqueles que possuem 
opiniões diferentes e/ou divergen-
tes à da classe política dominan-
te e o NCN é um alvo prioritário 
já que reúne estudantes e trabalha-
dores pobres que são os que mais 
protestam contra a política racista 
da universidade.

O Núcleo vem negociando um 
convênio para manutenção do seu 
espaço físico, mas as condições 
que estão sendo impostas pela 
Reitoria visam acabar com sua au-
tonomia, tentando transformar o 
NCN em um Núcleo de Cultura e 
Extensão da USP.

No final de 2012, o NCN lan-
çou uma campanha pela criação 
da Casa da Cultura Negra no cam-
pus Butantã da Universidade de 
São Paulo. Segundo a entidade, o 
projeto arquitetônico do espaço já 
existe desde a década de 1990: seu 
autor é ninguém menos que o ar-
quiteto Oscar Niemeyer.

Para isso o NCN criou uma 
petição pública para exigir a cria-
ção da “Casa da Cultura Negra da 
USP”. Para apoiar acesse o ende-
reço: http://www.peticaopubli-
ca.com.br/?pi=ncnusp

Para impedir que o Núcleo seja 
surpreendido com o fechamento e 
demolição de seu espaço pela rei-
toria, está sendo feita uma vigília 
constante no local até que a amea-
ça acabe. Participe!

A USP dos Dinossauros Excelentíssimos?
Sobre os professores que fa-
zem um abaixo assinado contra 
métodos aprovados em assem-
bleias estudantis, dizendo que é 
uma minoria de extremistas que 
promovem baderna. Sua opinião 
sequer deve ser respeitada. Isso 
é muito absurdo.
O piquete no meu curso, a Le-
tras, ganhou em todas as assem-
bleias. Inclusive na última, na 
segunda-feira, dia 21, quando 
mais de 500 estudantes estive-
ram presentes. O piquete só teve 
de ser aprovado, pois profes-
sores se achavam no direito de 
quando votamos pela greve na 

primeira semana de mobiliza-
ção, dar aulas, provas e traba-
lhos.
Mais de 1.000 estudantes da 
FFLCH votam greve e piquete 
em assembleias de curso com 
discussões de dias, comandos 
de greve e mobilização, saem às 
ruas, apanham da polícia, cor-
rem risco de punição acadêmi-
ca…parte deles ocupam a reito-
ria e sofrem sem água e luz em 
situação quase insalubre.
Já os 150 professores, cuja 
maioria sequer saiu de seus 
gabinetes para debater com a 
própria categoria, assinam seu 

nome precedido do famoso 
“Dê-Erre” num manifesto de re-
púdio, e querem ser a voz moral 
de uma comunidade acadêmica 
de humanidades com mais de 15 
mil membros.
É sobre essa pretensão de poder, 
que nós, grevistas há 23 dias es-
tamos tratando. Chega de deci-
sões por cima de uma burocra-
cia inócua e adaptada ao fecha-
mento político, à repressão, ao 
sucateamento do ensino. Chega 
da voz dos “Dê-Erres” serem 
ouvidas 500 vezes mais alto que 
a voz de cada estudante nos ór-
gãos de poder da USP.

Professor da 
Geografia processa 
estudante grevista

Mais uma dos professores 
antigreve. Na última assem-
bleia geral de estudantes da 
USP no campus Butantã, reali-
zada na quinta-feira, dia 24, um 
estudante da Geografia relatou 
que está sendo processado jurí-
dico e uma sindicância por um 
professor do curso por denun-
ciá-lo de uma agressão.

De acordo com o estudan-
te, no dia 3 de outubro, foi rea-
lizado um piquete no prédio de 
geografiaória, e nesta ocasião, o 
professor Ricardo Augusto Fe-
lício, agrediu uma estudante. 
O caso foi denunciado ampla-
mente e agora o professor Felí-
cio, também conhecido na Ge-
ografia como Felixo, escolheu 
um estudante para abrir um pro-
cesso Jurídico e administrativo.

O professor Felixo é um 
caso à parte, ele é conheci-
do por declarações “polêmi-
cas” como “não há elevação 
do nível do mar”, “o efeito es-
tufa não existe”, “a camada de 
ozônio não existe”, “a Floresta 
Amazônica se reconstituiria em 
20 anos após ser desmatada”. 
Há indícios de que estas decla-
rações são incentivadas por or-
ganizações de direita como o 
MSIa – Movimento de Solida-
riedade Ibero-Americana que 
é ligado à UDR (União Demo-
crática Ruralista). O professor 
Felixo também é queridinho do 
Instituto Millenium e já foi cita-
do na página de Orlavo de Car-
valho. Os estudantes também 
denunciaram que o Felixo é ex-
-militar.

Nesta semana haverá plená-
ria departamental da Geografia 
onde o caso será discutido. Os 
estudantes da Geografia devem 
participar e apoiar o estudan-
te que está sofrendo uma per-
seguição política. Na plenária o 
voto é universal.

As assembleias da geogra-
fiaória deliberaram o pedido de 
demissão do professor e tam-
bém foi ratificado na última as-
sembleia geral.

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

Obras da “Nova ECA” avançam sobre o espaço do NCN.

Estudantes estão organizando uma vigília para impedir a demolição.

O Núcleo de Consciência Negra existe há 26 anos e é constantemente 
ameaçado de demolição.
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Legitimidade e legalidade:
Assembleias, greve e educação política – Parte 1
Publicamos aqui fragmentos 
de um texto acerca do 
movimento estudantil e seus 
métodos de decisão e luta 
como greves, assembleias, 
piquetes etc. Como o texto 
é longo, vamos publicar 
por partes para facilitar 
a compreensão. O texto é 
de autoria do Prof. Fábio 
Gerônimo Mota Diniz, da 
Unesp.

“Primeiro e mais importante é 
aclarar, mais uma vez, com o que 
estamos lidando aqui. Chamamos 
assembleia todo conjunto de re-
presentantes de uma comunidade 
que possuem ou assumem pode-
res de legislação e decisão acer-
ca de um tema que diz respeito ao 
grupo que a convocou. É sinôni-
mo de uma democracia participa-
tiva tendo em conta que toda a co-
munidade tem a possibilidade de 
participação. Uma Assembleia, 
aliás, não apenas delibera acerca 
de greves estudantis ou paralisa-
ções, mas apresenta toda e qual-
quer demanda de uma parcela ou 
do total dos estudantes representa-
dos. Pelo histórico de convocação 
de assembleias estudantis volta-
das para as demandas do movi-
mento estudantil, acaba surgindo 
a falsa impressão de que assem-
bleias servem apenas para isso, o 
que não é verdade.(…)”

“A Assembleia Estudantil é o 
único órgão organizado que pode 
responder pelos alunos de um 
curso ou de uma universidade e, 
mais importante, não há outro. 
Isso não é uma questão derivada 
da ação de um grupo que quer im-
por sua opinião, como alguns acu-
sam ou por má fé ou por desco-
nhecimento, isso é fruto do nosso 
sistema democrático representa-

tivo. Se considerarmos que a as-
sembleia é, como exposto acima, 
um ‘conjunto de representantes 
de uma comunidade que possuem 
ou assumem poderes de legisla-
ção’, todos os escalões de poder 
da República funcionam median-
te o modelo de assembleia, como 
a Assembleia Legislativa, o Con-
gresso, o STJ, o STF, etc. As deli-
berações de uma Assembleia têm 
como principal objetivo fazer com 
que o máximo de vozes sejam ou-
vidas, e que o máximo de pesso-
as e grupos sejam respeitados. Na 
maioria das vezes, o problema dos 
colegas da comunidade acadêmi-
ca em relação a esse conceito se 
dá por conta de dois problemas de 
percepção. O primeiro diz respei-
to no conceito de decisão demo-
crática que as pessoas em geral 
assumem, baseados no conceito 
de democracia como uma maio-
ria que decide pelo bem de to-
dos. Mas podemos citar algo que 
contrariaria, por exemplo, a defe-
sa dos direitos dos homossexuais. 
Por se tratar de uma minoria, seu 
voto num modelo como o que nor-
malmente se pressupõe, ou seja, 
numa decisão do todo democrá-
tico (um plebiscito, por exemplo) 
não teria o mesmo valor que tem 
numa democracia representativa, 
na qual se tem um grupo de deci-
são menor, mas com representan-
tes para todas as parcelas da po-
pulação (deputados, como o Jean 
Wyllis, por exemplo), que podem 
responder por esses grupos mino-
ritários. Dessa forma eles não pre-
cisam de 1000 votos, apenas de 1. 
Esse pressuposto visa garantir os 
direitos daquele grupo.

A segunda percepção equivo-
cada que se assume é de que, se a 
perspectiva de greve não contem-
pla a maioria, a maioria precisa se 
representar no órgão deliberativo 
que é, repito, O ÚNICO LEGITI-

MADO para tal. Desse modo, não 
adianta não ir á assembleia porque 
ela não te representa, adianta ir e 
fazer-se representar. (…)”

“Muito do nosso problema 
em compreender a legitimidade 
de decisões e a estrutura de poder 
se da por conta da própria divisão 
entre membros que representam e 
os representados, que cria um dis-
tanciamento. Esse distanciamento 
provoca a sensação de que temos 
uma parcela da população respon-
sável por dirigir a outra, no que 
afi rma CARTORIADIS (1983), 
“a representação “política” tende 
a “educar” – isto é, a deseducar 
– as pessoas na convicção de que 
elas não poderiam gerir os proble-
mas da sociedade, que existe uma 
categoria especial de homens do-
tados da capacidade especifi ca de 
“governar” (p.274)”. Nisso, eu 
penso, nossa assembleia estudan-
til mesmo aparentemente tão res-
trita, tem uma vantagem sobre os 
órgãos legislativos tradicionais, 
que falarei mais à frente.

Retomando a questão geral, 
decidiu-se que nosso sistema de-
mocrático brasileiro seria uma 
DEMOCRACIA REPRESEN-
TATIVA, ou seja, aquela na qual 
elegemos membros para repre-
sentar-nos diante de uma Assem-
bleia, mediante proporcionalida-
des, votações e outros recursos de 
escolha. A Democracia Represen-
tativa visa assegurar que mesmo 
grupos minoritários possam par-
ticipar do jogo democrático, além 
de agilizar votações e decisões, 
pois se cada item que tem a neces-
sidade de ser levantado e discuti-
do fosse levado ao escrutínio po-
pular, nós nunca conseguiríamos 
decidir nada. De tal modo, a As-
sembleia Estudantil é um órgão 
constituído dentro e como refl exo 
do modelo de democracia repre-
sentativa que possuímos, não obs-

tante, ele trabalha de modo repre-
sentativo, não sendo necessária a 
presença de todos os alunos para 
que uma votação seja conduzi-
da. E é justamente por conta des-
se modelo, por exemplo, que peti-
ções online não têm força alguma: 
é só lembrar-se da petição que se 
compartilhou pela internet, pedin-
do pela queda do Senador Renan 
Calheiros, e que não resultou em 
nada efetivo.

Há, por exemplo, uma confu-
são acerca do que é uma Assem-
bleia e uma Plenária. Em geral, 
dá-se o nome de plenária a cada 
reunião de caráter informativo/ad-
ministrativo dos representantes de 
um grupo ou do próprio grupo em 
si, podendo ocorrer mais de uma 
por ida (na Câmara dos Deputa-
dos, por exemplo, e se não me en-
gano, são várias até concomitan-
tes). Uma plenária pode sim ser 
deliberativa, mas eu tenho acom-
panhado as plenárias estudantis e 
percebido que elas não têm assu-
mido esse caráter, deixando a car-
go da plenária apenas os direcio-
namentos administrativos (marcar 
datas de assembleia, passar in-
formes, destacar representantes 
e grupos de trabalho específi cos 
para certos procedimentos, etc,) e 
para a assembleia as decisões de 
caráter geral. (…)”

“Da mesma forma é sempre 
importante salientar que, devido 
seu caráter de fórum de debates 
e palco de decisões tão importan-
tes, uma Assembleia é um modelo 
que exige uma considerável dedi-
cação. Não é incomum, por exem-
plo, que haja demora na tomada 
de decisões, que coisas votadas 
anteriormente voltem a ser deba-
tidas e até votadas, que se modi-
fi que ou se insiram pautas, que se 
desenvolvam encaminhamentos 
que ultrapassam o teto original es-
tabelecido e coisas do tipo. Nes-

se momento muitos colegas recla-
mam, pois acham que não apenas 
as decisões da assembleia se dão 
de maneira única e objetiva, como 
veem na demora uma tentativa de 
minar pelo cansaço grupos con-
trários àqueles que clamaram pela 
assembleia, especialmente em ca-
sos de greve. Mas não há deci-
são desse tipo que seja simples 
ou mesmo rápida, esse é o ônus 
do sistema democrático que assu-
mimos. O caso do famoso men-
salão, por exemplo, será pratica-
mente julgado novamente agora, 
pois 25 acusados entraram com 
recurso de suas condenações. O 
STF, em sua constituição também 
um tipo de “assembleia”, não po-
derá se abster de reler os proces-
sos e ler os recursos – calhamaços 
que por vezes chegam a milha-
res de páginas – para tomar suas 
decisões. Isso mostra como esse 
tipo de procedimento é demorado 
e complexo, e não pode ser enca-
rado como algo objetivo, nem se 
pode encontrar subterfúgios que 
esvaziem a complexidade ineren-
te ao modelo de assembleia, pois 
é essa complexidade que garan-
te sua justiça como órgão delibe-
rativo.

Assim, a Assembleia Estudan-
til, a partir do que expus, se torna 
o único órgão capaz de defender 
os direitos dos alunos em respos-
ta a outros órgãos instituídos da 
mesma forma, como Conselho de 
Curso, COs e etc. (…)”

(fragmentos do texto “Legi-
timidade e legalidade: Assem-
bleias, greve e educação política.” 
do Prof. Fábio Gerônimo Mota 
Diniz, mestre em Estudos Lite-
rários pela FCLAr -Faculdade de 
Ciências e Letras de Araraquara 
– UNESP e doutorando em Es-
tudos Literários pela mesma ins-
tituição.)

Calendário de Greve da Geociências
(Instituto de 
Geociências, 
Licenciatura em 
Geociências e Educação 
Ambiental (LiGEA) e 
Geologia)

TERÇA-FEIRA - DIA 29

10h - Banho de lama 
“Vamos tirar a USP da 
lama”

17h Audiência pública 
da Comissão da Verdade 
- Ana Rosa Kucinski - IQ - 
(queijinho)

19h - Roda de conversa 
e confecção de uma carta 
com o posicionamento dos 
alunos do LiGEA sobre a 
situação da USP

QUARTA-FEIRA - DIA 30

Manhã: a partir das 10h - 
Debate sobre a participação 
política

14h - Debate sobre quais são 
as demandas do IGc

18h - Assembleia
Maiores informações acesse 
a página do calendário da 
Geociências:

Professores contra a greve estudantil
Na última semana, 117 profes-

sores da FFLCH assinaram uma 
carta aberta para se posicionarem 
contra a greve estudantil. A car-
ta, publicada com destaque no jor-
nal de direita “Folha de São Pau-
lo” tenta a todo custo dizer que os 
professores não são contra a greve, 
mas se diz abertamente contra os 
“métodos da greve” empregados 
pelos estudantes como piquetes, 
cadeiraços etc, ou seja, os méto-
dos com que faz com que a gre-
ve aconteça, ou seja, uma posi-
ção que na prática é contra a greve. 
Para os professores os estudantes 
podem protestar, podem questio-
nar a estrutura de poder, mas não 
podem decidir coletivamente por 
realizar um cadeiraço ou piquete, 
justamente para impedir que estes 
mesmos professores furem a greve 
dos estudantes dando aulas. Abai-
xo a carta dos professores contra a 
greve.

A carta e os nomes que a assi-

nam deixam claro qual o papel dos 
professores nesta discussão sobre 
a estrutura de poder. Deixar como 
tudo está.

Carta aberta dos professores 
da FFLCH – USP

Uma vez mais, vivemos na 
FFLCH a paralisação de gran-
de parte de nossas atividades aca-
dêmicas. Embora decorrência 
de um movimento político legí-
timo do corpo discente, não se 
pode deixar de notar que a impo-
sição forçada da greve ao conjun-
to da Faculdade se dá por métodos 
de coerção inaceitáveis e inapro-
priados ao convívio universitário.

Também não se pode deixar de 
alertar para os efeitos deletérios 
que tal situação impõe ao proces-
so educacional e à pesquisa. Dian-
te desse quadro, temos optado au-
tomaticamente por uma adesão 
ilimitada ao movimento estudantil 
em nome da solidariedade. Temos 

abdicado de apontar e condenar as 
derivas autoritárias e truculentas 
de uma parcela nem sempre re-
presentativa dos alunos. Temos, 
sobretudo, cultivado a irrespon-
sabilidade de comportamento ao 
sinalizar que, seja qual for a dura-
ção da paralisação, o conjunto dos 
alunos não será prejudicado.

Essa postura tem promovido 
um aviltamento da importância 
das atividades de ensino e pesqui-
sa que são ciclicamente interrom-
pidas, tem alimentado a escalada 
de agressividade e confl ito entre os 
membros da comunidade, tem, por 
fi m, esvaziado o próprio potencial 
político das lutas por uma melhor 
universidade.

Acreditamos que é mais do 
que hora de mudar vigorosamen-
te de atitude. Não desconhecemos 
que as atuais estruturas de poder da 
USP sejam pouco permeáveis às 
aspirações coletivas, mas reco-
nhecemos, igualmente, o esgota-


