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As dificuldades de um 
CNPJ

Na última sexta-feira, 22 de 
fevereiro, os estudantes se reuni-
ram para debater sobre a possibi-
lidade de uso de CNPJ (Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica) para 
o C.A (espaço Centro Acadêmico). 
Reunião que foi divulgada por este 
Jornal, na mesma semana.

No dia dessa reunião, horas an-
tes, parte dos estudantes recebeu 
um e-mail com uma ata de reu-
nião que foi realizada pelo DCE 
(Diretório Central dos Estudantes, 
gestão Vez da Voz) no dia anterior, 
21 de fevereiro. Na ata diz “A dis-
cussão se centrou no significado 
da demanda, por parte da Diretoria 
Acadêmica, e da proposta de mem-
bros do Coletivo do C.A. de que o 
DCE-UNIFESP ceda seu CNPJ.”

Na reunião do dia 22, estavam 
presentes integrantes do Coletivo, 
do DCE e outros estudantes. No 
debate que se deu, embora curto, 
ficou clara que a posição da maior 
parte dos alunos é contra o CNPJ.

Entre os argumentos coloca-
dos, o CAPED (Centro Acadêmico 
de Pedagogia, gestão Cecília Mei-
reles) alertou a dificuldade finan-
ceira para constituir e para manter 
um espaço com CNPJ. 

Não somente no âmbito finan-
ceiro, mas também jurídico, tanto 
para conseguir o Cadastro como 
para a sua manutenção. Faz-se ne-
cessário trâmites burocráticos que 
são exigidos periodicamente. 

Uma vez que o CNPJ é adqui-
rido, se torna muito difícil driblar 
as imposições judiciais para conti-
nuar existindo o C.A. Pois para ter 
o Cadastro um grupo de estudantes 
precisa indicar seus nomes. Esses 
nomes são procurados e respon-
sabilizados caso não cumpram a 
rigor os termos de Pessoa Jurídica.

Assim, o grupo jurídico se sen-
tirá constantemente ameaçado de 
processo. Fato que tira a liberdade 
do grupo e de todos os estudantes 
para fazerem atividades no local.

Importante lembrar que no dia 
15 de dezembro de 2012, quando 
houve o falecimento do estudante 
Luiz Carlos, no dia da tragédia a 
Polícia Militar perguntou para os 
alunos, que estavam aos prantos, 
presentes no local: “quem é o res-
ponsável por esse espaço?” Se na 
época desse acontecimento existis-
se CNPJ, os estudantes passariam 
por um desgaste judicial e emo-
cional muito grande. A situação se 
tornaria ainda mais dolorosa. 

Os mais interessados no 
Cadastro

As orientações da PRAE (Pró-
-Reitoria de Assuntos Estudantis) 
são seguidas, sempre quando pos-
sível, por uma pequena parcela de 
estudantes, desde 2012. Sabe-se 
hoje, que alguns destes estudantes 
são membros do Coletivo do C.A. 
Entre as orientações da PRAE, in-
sere-se a relativa ao CNPJ. 

A PRAE, como o próprio nome 
indica, é parte da Reitoria. Faz coro 

com a Reitoria, Conceição Ohara, 
diretora temporária do campus.

No dia 31 de janeiro de 2013, 
durante “plenária” na EFLCH a 
respeito da transição da reitoria 
para a Soraya Smailli, os estudan-
tes presentes questionaram as des-
culpas desencontradas da diretora, 
também presente, sobre o motivo 
do C.A estar fechado no momento.  

A diretora hora dizia que o es-
paço estava fechado devido à re-
forma, hora falava que era porque 
estava sob investigação policial 
por causa do falecimento de Luiz 
Carlos.

Ao mesmo tempo em que Con-
ceição Ohara não sustentava os 
motivos do fechamento, começou 
a exigir dos estudantes CNPJ para 
o local.

Porque o C.A é atacado
O C.A sempre foi espaço para 

todo tipo de atividade estudantil, 
com realização de maneira inde-
pendente da instituição. Afinal 
é local dos e para os estudantes. 
Eventos como apresentação de 
filmes, saraus, festas, reuniões, 
jogos, descanso, expressões artís-
ticas, ensaios musicais, grupos de 
estudos e até leituras. 

A universidade é um espaço 
crítico. O Centro Acadêmico é o 
lugar que os estudantes podem 
questionar na teoria e na prática o 
papel da própria universidade. En-
tretanto, de forma contraditória, os 
representantes da instituição aca-
dêmica não permitem que a aca-

demia seja questionada. Ao criar 
dificuldades para que os discentes 
tenham um espaço para eles, a aca-
demia está impedindo que os alu-
nos, maior parte da universidade, 
interroguem a função universitá-
ria. E, além disso, impede que os 
alunos possam superar o que a aca-
demia não lhes proporciona.

O caso mais claro dessa cen-
sura foi em 2012, quando o cam-
pus foi completamente fechado. 
Fechado pelo então diretor acadê-
mico, Marcos Cezar, que saiu da 
gestão quando os estudantes da 
Unifesp e da USP usavam palavras 
de ordem em atos e na universida-
de: “Fora Marcos”. A EFLCH foi 
trancada como tentativa de calar os 
alunos.

Porque e como defender o 
C.A

A liberdade de expressão não 
está ameaçada apenas dentro da 
universidade. Artistas brasileiros 
também sofrem ao questionar os 
problemas sociais. O cartunista 
Carlos Latuff é um exemplo. Ele já 
denunciou até na grande imprensa 
que foi algumas vezes conduzido 
a delegacia para “dar explicações” 
sobre suas charges que são usadas 
em manifestações. A Polícia se 
aproveita que as charges são assi-
nadas para perseguir o artista po-
liticamente.

A identificação, infelizmente, 
facilita que os manifestantes em 
geral sejam reprimidos. Sendo as-
sim, o CNPJ contribui com os re-

pressores. Os estudantes enfrentam 
ainda mais obstáculos para barrar 
processos políticos contra eles.

Além de facilitar processos, 
não há necessidade alguma de 
transformar um espaço estudantil 
em uma espécie de empresa. O C.A 
passaria de público ao privado por 
aqueles que detêm o CNPJ. Com 
um maior risco de processo, os es-
tudantes responsáveis pelo CNPJ 
passam a controlar os alunos como 
um todo, privando atividades estu-
dantis mais diversificadas.

O Cadastro é uma ameaça mui-
to maior de fechar e até demolir o 
Centro Acadêmico pelas enormes 
exigências jurídicas e financeiras 
que acarretam do CNPJ.

Os estudantes devem debater a 
importância do C.A e como admi-
nistrá-lo de forma independente da 
instituição. Mesmo porque, perder 
o caráter principal de um Centro 
Acadêmico é a independência es-
tudantil. Perder essa característica 
fundamental é perder o próprio 
C.A. 

O debate deve ser realizado 
sem cair na pressão da reitoria e da 
direção acadêmica. 

O CNPJ nunca foi uma deman-
da dos estudantes, ou seja, dos alu-
nos como um todo. 

Caso a Pró-Reitoria e a Di-
retora ameacem enfaticamente 
arrancar o espaço dos alunos, os 
estudantes devem se revezar para 
ocupar o C.A 24 horas. Afinal o 
lugar não poderá ser lacrado ou de-

Reitoria e Direção Acadêmica pressionam os estudantes para burocratizarem o espaço 
do Centro Acadêmico

DCE delibera chamar plenárias para debater consumo de drogas no campus e 
autonomia estudantil, além de uma assembleia para decidir o futuro do espaço CA
Os membros do DCE (Diretório Central dos Estudantes), fizeram uma reunião no dia 21/02/2013, e tiraram algumas resoluções. 
Estas resoluções são duas plenárias e uma assembleia geral. Nas duas plenárias, que serão chamadas pelo DCE, serão discu-
tidos os temas: autonomia dos espaços estudantis e o consumo de drogas no campus, respectivamente. A assembleia, que 
acontecerá após o acumulo de discussões feitas nas duas plenárias vai deliberar sobre o rumo do espaço estudantil.  

Sobre a primeira plenária que 
ocorrerá, a respeito da autonomia 
estudantil

A nova diretora-interventora 
acadêmica, Conceição Ohara, so-
licitou que o C.A(espaço situado 
embaixo do setor administrativo) 
tenha um CNPJ.  O DCE logo viu 
nisso uma grande oportunidade de 
estender sua influência pelo cam-
pus.

Ocorreu uma série de reuniões 
do coletivo C.A (entidade criada 

para gerenciar o espaço), nessas 
reuniões, em todas elas, foi con-
senso que não teria CNPJ, pelo 
menos enquanto não ocorresse 
uma discussão sobre autonomia 
estudantil e esgotamento da mes-
ma. Em uma das reuniões, foi feita 
a proposta para que o DCE geren-
ciasse o local, porém, também se 
chegaram à conclusão de que o 
gerenciamento feito pelo DCE ti-
raria a autonomia estudantil, pois, 
aquele local deve ser administrado 

por uma entidade neutra ideologi-
camente. Porém, alguns membros 
do coletivo C.A (alguns que inclu-
sive fazem parte do DCE) resolve-
ram passar por cima do acúmulo 
de debates que já havia sido feito, 
e fizeram uma proposta para que 
o DCE (PSOL, PSTU, PCB e in-
dependentes) gerenciasse o local, 
desrespeitando as reuniões ocorri-
das até então, como mostra a ata 
da reunião da chapa vez da voz do 
dia 21/02/2013.

foi feita a proposta para que o 
DCE gerenciasse o local, porém, 
também se chegaram à conclusão 
de que o gerenciamento feito pelo 
DCE tiraria a autonomia estu-
dantil, pois, aquele local deve ser 
administrado por uma entidade 
neutra ideologicamente. Porém, 
alguns membros do coletivo C.A 
(alguns que inclusive fazem parte 
do DCE) resolveram passar por 
cima do acúmulo de debates que 
já havia sido feito, e fizeram uma 

proposta para que o DCE (PSOL, 
PSTU, PCB e independentes) 
gerenciasse o local, desrespei-
tando as reuniões ocorridas até 
então, como mostra a ata da reu-
nião da chapa vez da voz do dia 
21/02/2013.
A segunda plenária, sobre o uso 
de drogas no campus

A vez da voz chamou também 
uma plenária para tratar sobre a 
questão do uso de drogas no cam-
pus. Estão preocupados com a 
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Câmeras para vigiar o movimento estudantil?

O pretexto de sempre é a se-
gurança, o que é facilmente des-
mascarado. Teria algum índice 
altíssimo de roubos nesse local? 
Evidente que não.

O campus não tem nem pré-

dio, mas têm a vigilância e esta é 
dirigida contra a própria comuni-
dade universitária.

Um sistema parecido com 
esse foi implantado no primei-
ro semestre de 2008, quando os 

estudantes estavam realizando 
uma série de manifestações pela 
saída do então reitor, Ulysses Fa-
gundes Neto, acusado de desviar 
mais de R$178 milhões do orça-
mento universitário para proveito 
pessoal e de fundações que atu-
am dentro da universidade. 

Recentemente, porém, ficou 
revelado que tal sistema não 
funcionava mais e servia apenas 
para intimidar os discentes.

As novas câmeras estão em 
funcionamento, ao que parece. 
Com as câmeras é possível a 

direção da universidade monito-
rar quem propõe o que, em as-
sembleias e reuniões realizadas 
em locais abertos; saber quem 
esteve presente nestes debates 
e, até mesmo, quem votou em 
cada proposta. O monitora-
mento é de toda a comunidade 
universitária: professores, fun-
cionários e estudantes. Como o 
movimento estudantil tem uma 
atividade mais regular e intensa, 
fica evidente que a vigilância é 
principalmente contra os uni-
versitários.

Caros leitores, prometi no capítulo 
anterior que explicaria as integrações 
e desintegrações do grupo de heróis e 
anti heróis, formado frente as neces-
sidades básicas de reconfigurar nossa 
amada maloquinha. No entanto, se 
os dirigentes da maloca conseguem 
ludibria-los, farei o mesmo. A priori, 
partirei de outra premissa, não menos 
importante. Sim, sinto neste exato 
momento os olhares penetrantes e em 
chamas, alimentados pelo pensamen-
to de exterminar este ser que vos fala. 
Mas creiam, diferentemente dos admi-
nistradores da maloca, prometo retor-
nar o assunto sem pestanejar. 

No decorrer dos capítulos folheti-
nescos, me pergunto se por eventuali-
dade, em algum instante, perguntaram-
-se como se faziam as substituições de 
nossos mentores? Me refiro ao altos 
escalões dos cargos por eles assumi-
dos... 

Não se preocupem, tentarei expli-
citar da maneira mais clara e objetiva 
provável. Caso ainda a raiva os enlou-
queça, saibam que não me arrependo. 
Terão de engolir, queiram assim ou 
não. Afinal amigos, muitos dos de nós 
estão habituados e em processo de 
acomodação com o fascismo. Se por-
ventura decidam se negar a ler e dila-
cerar este texto, muito me surpreende-
ria a iniciativa e acredito que possam 
dilacerar a partir da negação as bases 
de cunho autoritária, fazendo com que 
estes “soberanos” possam adaptar-se 
as necessidades da maioria e relevar 
enfim a democracia nada presente na 
maloquinha de barro batido.

Imaginem-se como se fossem vin-
te e três mil moradores maloquenses, e 
existissem sete mil funcionários para a 
manutenção do barraco, e ainda, dois 
mil mentores. As eleições para substi-
tuição dos cargos que dirigem a malo-
ca são feitas da seguinte forma: Cada 
votação de uma catedrático equivaleria 
a quinze votos de funcionário e oitenta 
votos de maloquenses. Ou seja, malo-
quenses e funcionários são seres real-
mente imbecilizados, e suas vozes em 
coro, cantam tão afinadamente quanto 
um vocalista de uma banda de heavy 
metal. Além de enxergar o mesmo que 
Katia – a cantora cega. Se ainda acre-
ditam serem meios democráticos de 
decisão, por favor, leiam este folhetim, 
ou melhor, destruam, afinal vocês aca-
tam tudo o que lhes é mandado!

Filósofos tentaram em algum 
momento de suas reflexões provar a 
existência de Deus através de contas 
matemáticas, nossos adorados mes-
tres tentarão lhes convencer que sim, 
eis uma forma justa de nos impor. As 
imposições são justas? Cabe a cada um 
pensar sobre tal.

Como diria Eduardo Alves da 
Costa:

“Na primeira noite eles se 
aproximam/e roubam uma flor/do nosso 
jardim 

E não dizemos nada.
Na segunda noite, já não se escon-

dem; /pisam as flores, /matam nosso cão, 
e não dizemos nada.
Até que um dia, /o mais frágil deles/

sozinho em nossa casa, /rouba-nos a luz, 
e, /conhecendo nosso medo, /arranca-nos 
a voz da garganta. 

E já não podemos dizer nada.”
Após este blá blá blá todo, muitos de 

nós dirão: “Preferiria ter ido ver o filme 
do Pelé!”

O Jornal Unifesp Livre, em 
sua primeira edição, expõs em 
editorial a necessidade de um 
órgão de comunicação feito 
pelos estudantes que sirva a 
denúncias de temas negligen-
ciados pela burocracia univer-
sitária e como meio da liber-
dade de expressão e organiza-
ção dos estudantes, servindo 
como alternativa à “imprensa 
oficial”, que negligenciam te-
mas de interesse popular, des-
virtuam suas reivindicações e 
criminalizam suas ações.

Além disso, o Jornal tam-
bém deve a cada edição trans-
por os muros da Universidade, 
bandeira das diversas lutas es-
tudantis da Unifesp, princi-
palmente da última greve de 
2012, e a cada edição demons-
trar o seu caráter combativo e 
disposição para a luta, denun-
ciando as arbitrariedades nas 
fábricas, nas escolas, nas em-
presas, da ordem econômica e 
política. 

Assim, o papel de um jor-
nal classista, não deve se limi-
tar apenas a propaganda, agi-
tação coletiva e a denúncias, 
nem muito menos cumprir, 
por vezes até inocentemente, 

um papel elitista de “publi-
cação cultural voltada para 
a população do bairro” [2], 
visão defendida por algumas 
correntes estudantis e docen-
tes do nosso campus, vide o 
recente dossiê elaborado pelo 
Prof. Dr. Juvenal Savian[3], 
que cita como característi-
cas do bairro a distância dos 
equipamentos culturais, dei-
xando este de contribuir para 
o “enriquecimento docente e 
discente pelo diálogo com as 
variadas modalidades de cul-
tura formal”, chegando a de-
fender no documento a retira-
da da EFLCH do bairro dos 
Pimentas.

Um jornal deve servir, 
segundo Lênin, como fer-
ramenta para a organização 
coletiva e como tribuna para 
a livre manifestação dos in-
teresses específicos, no caso, 
das categorias que compõem 
a comunidade acadêmica; 
colocar-se como vanguarda 
pela realização e divulgação 
de fóruns, debates e encon-
tros, visando à politização 
classista do ponto de vista 
filosófico, artístico e cultural 
da comunidade acadêmica em 

parceria com a comunidade 
do entorno.

Por meio da criação de 
uma rede de agentes locais, 
uma imprensa operário-es-
tudantil pode e deve apoiar 
os estudantes, os operários, 
tomar parte de uma revolta 
camponesa, se aproveitar do 
agravamento da crise políti-
ca, apoiar a indignação popu-
lar. Um jornal com esta prer-
rogativa deve se comprome-
ter diariamente a contribuir 
com estas ações, posicionar-
-se contra a criminalização e 
instituicionalização dos mo-
vimentos sociais e convocar 
as tendências combativas e 
de oposição as burocracias 
universitária, sindical e go-
vernistas a contribuirem com 
suas ideias e publicações ou a 
desenvolverem os seus meios 
próprios.

Neste sentido, o Jornal 
Unifep Livre retoma a dis-
cussão sobre  a necessidade 
de organização estudantil 
propondo a realização de um 
Fórum Estudantil no Campus 
Guarulhos, já lançando ba-
ses para o Congresso Estu-
dantil Intercampi, promessa 

de campanha da atual gestão 
do DCE, e defende também 
a organização e mobilização 
dos estudantes de forma au-
tônoma e independente, a 
serviço da construção de uma 
universidade livre, democrá-
tica e comprometida com os 
interesses dos trabalhadores. 

[1] Tema tratado por Lênin, no texto“A 

importância da imprensa partidária”, em que 

explica o papel desta ferramenta para o desen-

volvimento da luta da classe operária. 

[2] Expediente de “O Pimenteiro”, publi-

cação que conta com o apoio do Departamento 

de Letras e financiamento da FAP-UNIFESP 

na ordem de R$ 5.000,00*, tendo circulado 

em três edições mensais em 2012, entre julho 

e outubro.**. *Valor divulgado pelo Depto. de 

Comunicação da Unifesp (http://dgi.unifesp.br) 

em 23/04/2012 12:08; **Conforme site da pu-

blicação, acesso em dez/2012.

[3] “Dossiê para Debate: A crise da Escola 

de Humanidades da Unifesp e sua permanência 

no Pimentas”, lançado inicialmente sem assi-

natura por meios eletrônicos e posteriormente 

protocolado na Reitoria e pró-reitorias da Uni-

fesp pelo Prof. Dr. Juvenal Savian, coordenador 

do Curso de Pós-Graduação em Filosofia.

[4] “É preciso sonhar, mas com a condi-

ção de crer em nosso sonho. De observar com 

atenção a vida real, de confrontar a observaç-

sonho, de realizas, acredite neles” (Lênin, em 

Que fazer?)

O papel de um jornal para a luta dos estudantes e trabalhadores

FOLHETIM

EDITORIAL

saúde dos estudantes ou querem 
estigmatizar o movimento estu-
dantil?

No entanto, ao invés de o DCE 
chamar uma mobilização sobre 
falta de estrutura, auxílios (muitas 
pessoas perderam o direito ao au-
xilio), que são problemas mais la-
tentes, não, a entidade chama uma 
plenária para tratar do assunto do 
uso de droga no campus.

Ora, fica latente a intenção 
do DCE ao chamar esta pseudo-
-plenária. Assim como as mídias 
burguesas, este diretório quer cri-
minalizar um setor dos estudantes, 
do modo como ocorreu na USP, 
com a prisão de estudantes por 
porte de maconha. Querem cri-
minalizar um setor que compõe 
o movimento estudantil e luta por 
democracia na universidade. Nem 
a burocracia acadêmica tocou no 
assunto, a guarda universitária 
também nunca tomou nenhuma 
atitude a respeito, mas o DCE 

não, o DCE resolveu fazer o papel 
de tutor da universidade, decidiu 
cumprir o papel de guarda, e cha-
mou uma plenária sobre o assunto.

É evidente que a discussão 
sobre o tema será despolitizada. 
Uma parcela dos estudantes po-
derá moralizar a discussão, caindo 
então numa plenária totalmente 
sem sentido e inócua.

Levantar esta questão é abrir 
caminho para a repressão univer-
sitária, além de abrir caminho para 
a moralização do tema. Também é 
a deixa para uma psiquiatrização 
generalizada do campus, assim 
como ocorre em várias universi-
dades. 

Afinal, qual o papel do DCE: 
organizar os estudantes e levantar 
questões relevantes, ou cair em 
discussões que só poderão levar 
ao aumento da repressão? 

Assembleia ou manobra 
para institucionalizar o es-

paço estudantil

Após estas duas plenárias, o 
DCE chamará uma assembleia 
com pauta única, para decidir os 
rumos do espaço estudantil, ou 
seja, a ideia deles é preparar o ter-
reno, para em uma assembleia(?), 
aprovar que o espaço será gerido 
por eles. 

O Diretório Central dos Estu-
dantes é uma entidade política, e 
deve servir para organizar os estu-
dantes politicamente, para reivin-
dicar coisas latentes e mais sensí-
veis ao movimento, como o não 
desmembramento  do campus, au-
mento das quantidades e valores 
dos auxílios, aumento na quanti-
dade de enfermeiras e psicólogos, 
sem falar na contratação de um 
médico, entre outras coisas da 
qual poderia se ocupar esta orga-
nização. O espaço dos estudantes 
deve servir a todos, independente 
de sua ideologia. Neste sentido, 

este espaço deve ser administra-
do por uma entidade sem ligações 
com órgãos políticos. Para isso foi 
criado o coletivo CA. 

 O espaço dos estudantes deve 
servir a todos, independente de 
sua ideologia, este espaço deve 
ser administrado por uma entida-
de sem ligações com órgãos polí-
ticos, para isso foi criado o coleti-
vo CA. 

O DCE desmobiliza a luta dos 
estudantes, se preocupando ape-
nas com questões abstratas, lutas 
sem sentido algum, e nada faz no 
sentido de abrir as portas para os 
estudantes lutarem por uma ver-
dadeira melhora em suas condi-
ções de ensino. 

A chapa vez da voz mostra a 
que veio. Chegou para dominar 
todos os espaços, bloquear a luta 
estudantil e criminalizar aqueles 
que sempre lutaram e ainda lutam 
por uma universidade de qualida-
de, pública e livre. 


