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ASSEMBLEIA GERAL DOS ESTUDANTES, QUARTA-FEIRA, ÀS 18H, NA PRAINHA DA ECA

AudiênciA públicA 
confirmou:

Rodas só 
sabe dialogar 
usando as 
botas da 
Polícia Militar

Como era de se esperar, 
o reitor-interventor João 
Grandino Rodas não esteve 
presente na audiência públi-
ca realizada ontem na As-
sembleia Legislativa de S. 
Paulo. O convite, feito me-
ses atrás, a pedido dos mora-
dores do CRUSP, do Sintusp 
e da Adusp, por intermédio 
do deputado estadual Carlos 
Gianazzi (Psol) foi ignorado 
pela reitoria que se limitou a 
responder, por meio de uma 
nota, afirmando que Rodas 
possuía outros compromis-
sos na data.

Rodas mostrou mais uma 
vez que só sabe “dialogar”  
com os estudantes usando as 
botas da Polícia Militar.

A Audiência Pública se 
realizou mesmo assim, com 
falações de estudantes, fun-
cionários e professores, que 
denunciaram as arbitrarie-
dades, a corrupção e o cará-
ter ilegítimo do mandato do 
reitor-interventor.

Transformada em farsa 
pela reitoria, que ignorou o 
pedido de explicações feito 
pela comunidade acadêmica, 
a “Audiência Pública” ser-
viu para reforçar o que este 
jornal vem defendendo des-
de sua criação: os métodos 
parlamentares são inadequa-
dos para derrotar a política 
da reitoria e do governo do 
PSDB.

O interventor do Estado 
na USP não vai abdicar do 
trono por acordo, tampouco 
está disposto a rever as deci-
sões arbitrárias tomadas em 
favor do plano do governo 
do Estado para a universida-
de: a privatização que já foi 
colocada em marcha.

Para acabar de uma vez 
por todas com a persegui-
ção política de que são alvo 
os estudantes e funcionários 
processados administrativa e 
criminalmente pela universi-
dade, o convênio USP-PM, 
a instituição do reitor-inter-
ventor e a tentativa do go-
verno do PSDB de privatizar 
a USP é preciso levar adian-
te uma luta tenaz, usando as 
ferramentas comuns à luta 
das massas em todo o mun-
do: greves, ocupações, pro-
testos nas ruas etc. É preciso 
ampliar o movimento, levar 
à população nas ruas o que 
a imprensa burguesa procura 
a todo momento distorcer e 
ocultar.

O SNI da USP
Pelo menos desde 2007, 

tornou-se pública a existência 
de um sistema montado pela 
reitoria para espionar os movi-
mentos dentro da Universidade 
de São Paulo.

Há muitos anos a Guarda 
Universitária é dirigida por 
um investigador de polícia, 
Ronaldo Penna, que vem ter-
ceirizando a Guarda e que deu 
importante contribuição para 
aumentar a presença da Polícia 
Militar no campus.

Documentos revelam um 
esquema de espionagem do 
Sintusp, com relatórios das 
assembleias e inclusive das 
atividades diárias de diretores 
do Sindicato, como o demi-
tido Claudionor Brandão. O 
movimento de professores e 
estudantes também é alvo dos 
relatórios, endereçados direta-
mente ao gabinete da reitoria.

Esse fato, um dos muitos le-
vantados na audiência pública 
realizada na Assembleia Le-

gislativa nesta segunda-feira, 
revela a existência de um órgão 
de Inteligência na universidade 
semelhante aos da ditadura e 
que é provavelmente uma so-
brevivência dessa época tene-
brosa.

É sabido que a ditadura 
mantinha nas universidades 
uma grande rede de vigilância, 

já que se encontrava aí um dos 
principais focos de resistência 
ao regime. Além de agentes du-
plos e provocadores, a ditadura 
chegou a montar um esquema 
em que mantinha um militar 
disfarçado por sala de aula para 
espionar as atividades estudan-
tis. O mesmo sistema utiliza-
do pelo Serviço Nacional de 

Informações (SNI) durante a 
ditadura para espionar os mo-
vimentos sociais, foi reprodu-
zido dentro da universidade e 
se mantém até hoje.

Esse sistema não pode ser 
tolerado. Junto com o decreto 
punitivo editado na época da 
ditadura, a militarização do 
campus e os processos admi-
nistrativos, ele forma um con-
junto que deixa claro que não 
há democracia dentro da uni-
versidade.

Esse sistema repressivo é o 
complemento necessário para a 
manutenção da estrutura de po-
der arcaica da universidade, em 
que a comunidade não tem ne-
nhum poder de escolha, restrito 
apenas a uma pequena casta bu-
rocrática, subordinada ao gover-
no do Estado. Para manter sua 
ditadura sobre a USP, o governo 
a controla com mão de ferro.

Parte necessária da luta pela 
mudança do poder dentro da 
USP é a luta contra todo o sis-
tema repressivo montado para 
conter os movimentos, que 
veio à tona em sua forma mais 
brutal com a presença ostensi-
va da Polícia Militar dentro da 
universidade.

De dentro de uma viatura da Guarda Universitária, fotos são 
tiradas das manifestações de estudantes e funcionários.

O REItor apóia a monarquia 
fora da USP também?

Durante a Audiência Pública 
realizada ontem na Assembleia 
Legislativa veio à tona mais 
uma denúncia contra o reitor-in-
terventor João Grandino Rodas.

Segundo um documento 
apresentado ao público naquele 
momento, e cuja fonte não foi 
revelada, o reitor mantém laços 
com uma organização monar-
quista, a “Pró-Monarquia”.

O documento em questão é 
uma carta endereçada a Rodas 
pedindo sua contribuição para 
a manutenção do boletim “Her-
deiros do Porvir”, uma publica-
ção da entidade que, segundo 
o site na internet www.monar-
quia.org.br, “sob os auspícios 
do Príncipe D. Luiz de Orleans 
e Bragança, Chefe da Casa Im-
perial do Brasil, difunde o ideal 
monárquico em nosso País”.

Em sua página na Internet, 
os monarquistas tupiniquins afir-
mam ainda que procuram ressal-
tar que “há uma corrente profun-
da e cada vez mais pujante da 
opinião pública que dá sinais ine-
quívocos de se estar libertando 
da tirania das utopias igualitárias, 
e que busca nos valores perenes 
da ordem natural e sobrenatural, 
que conferiram grandeza ao nos-
so passado monárquico, uma ins-
piração sadia para o porvir.

“Daí nasce o que no primeiro 
número de Herdeiros do Porvir 
definimos como a Contra Revo-
lução Cultural Monárquica”.

O teor da carta endereçada 
ao reitor, e que foi lida durante 

a Audiência Pública na ALESP, 
encontra-se também na página 
da organização monarquista na 
Internet, pedindo a contribui-
ção de seus simpatizantes nos 
seguintes termos:

“Herdeiros do Porvir faz 
eco ao apelo formulado pelo 
Príncipe D. Luiz em abril de 93:

“Para que a aurora da ressur-
reição monárquica se faça meio-
-dia, é preciso que a Monarquia 
faça sua caminhada, não no 
terreno poeirento das refregas 
partidárias, das quais está farta a 
atenção pública, porém na ação 
individual, dedicada, infatigá-
vel, de cada monarquista junto 
aos seus familiares, seus ínti-
mos, seus colegas de trabalho, 
seus companheiros de lazer.

“Cumpre para isso que os 
monarquistas de nossos dias tra-
balhem para restituir a nossos 
contemporâneos, à maneira dos 
brasileiros do Segundo Reina-
do, o gosto da reflexão política, 
alimentada em serões familia-
res, em ambientes sociais, nos 
círculos intelectuais. Reflexão 
que, muito mais do que a mídia, 
assegure ao Brasil autêntico as 
condições para, por si mesmo, 
formar seu próprio pensamento, 
relegando para o plano inferior 
que lhes toca, as infindáveis 
discussões sobre interesses par-
tidários, apetites pessoais, di-
famações recíprocas, etc., que 
constituem o pobre e indigesto 
manjar dos fornos de nosso pre-
sente sistema representativo”.

“Nossa meta é tornar esta pu-
blicação pujante e com uma tira-
gem cada vez mais significativa.

“Visamos, assim, levar infor-
mação e formação aos lares de 
todos aqueles que simpatizam 
ou podem vir a simpatizar com 
os ideais que professamos. Para 
este esforço e para outras impor-
tantes iniciativas convidamos a 
uma participação pessoal”.

“Vote no Rei”?
A denúncia será investigada, 

inclusive com o objetivo de ve-
rificar se recursos da universida-
de foram utilizados para bene-
ficiar uma organização privada, 
mas chama a atenção que o REI-
tor da universidade mais impor-
tante do país possa estar ligado 
a uma organização monarquista.

O reitor possui poderes se-
melhantes ao de um monarca 
dentro da universidade - tendo, 
inclusive, se colocado acima do 
já antidemocrático e pouco re-
presentativo Conselho Univer-
sitário. A própria estrutura de 
poder na universidade confere 
a esta figura muito poder.

A escolha do reitor pelo voto 
direto, neste sentido, não acabaria 
com o principal problema da es-
trutura de poder da USP: seu cará-
ter antidemocrático e autoritário, 
onde o poder está concentrado 
na figura do próprio reitor.Eleger 
aquele que dirigirá a universidade 
com poderes quase absolutos é 
um contrasenso que anula o pró-
prio sentido da eleição direta para 

reitor, tal como o pedido feito pe-
los monarquistas durante o Ple-
biscito de 1993, em que o Estado 
consultou a população sobre a 
forma de governo e o regime po-
lítico do País. Na sua campanha, 
os herdeiros da Casa Imperial do 
Brasil diziam: “vote no Rei”.

A universidade precisa es-
tar a serviço dos interesses da 
maioria da população pobre e 
trabalhadora do país. Para tanto, 
é preciso mudar sua estrutura 
de poder, para que esta seja di-
rigida por aqueles que são di-
retamente interessados no seu 
desenvolvimento, em primeiro 
lugar os estudantes, professores 
e funcionários, que devem estar 
representados democraticamen-
te, de forma proporcional ao seu 
peso numérico na universidade, 
para que se faça valer a vontade 
daqueles verdadeiramente inte-
ressados na educação pública e 
no progresso cultural e científi-
co do país.

Um documento lido na 
Audiência Pública na ALESP  
aponta que João Grandino 
Rodas supostamente contribui 
financeiramente com uma 
organização pró-monarquia.
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Ocupa ECA: Semana de Arte e Comunicação em Movimento!
Veja as atividades de amanhã (Quarta 30/11)

8h: AULA PÚBLICA
Exibição do filme L’acadie, L’acadie, e aula so-
bre o mesmo, do professor de Audiovisual da 
USP, Henri Gervaiseau.
Local: Auditório Paulo Emílio – Prédio central 
da ECA

10h: DEBATE - Teatro político: 50 anos do 
CPC da UNE, arte e militância ontem e hoje.

Debate com Maria Silvia Betti e Leitura Dramá-
tica de O Auto dos 99%, de Vianinha - Por: Cia. 
Antropofágica - Local: Prainha*

15h: CINEGREVE – Projeção de Cabra Mar-
cado para Morrer. Seguido de debate com a 
prof. Dr. Patrícia Fernandes Moran, prof. de au-
diovisual na USP. Local: Teatro Miroel da Sil-
veira (CAC-ECA-USP).
*Em caso de chuva, o evento será transferido para o Teatro 
Laboratório do Depto de Artes Cênicas

Tá de bobeira no CRUSP? Vem derruBAR!
COMES E BEBES E UM LUGAR PARA SENTAR E TROCAR UMA IDEIA COM SEUS 

COMPANHEIROS NO ESPAÇO DO DCE RETOMADO PELOS ESTUDANTES

Entre em contato com o Jornal da USP Livre!
• e-mail: usplivre@hotmail.com
• site: www.usplivre.org.br
• twitter: @usplivre
• facebook:  www.facebook.com/usplivre

fora 
rodas!
Adquira os adesivos da 
campanha e ajude a sustentar 
este jornal. Peça o seu!

Estudantes, funcionários e professores em defesa da 
universidade pública e das liberdades democráticas,

Este é o seu jornal. Contribuam! 
Promovam-no! Defendam-no!

O Jornal da USP Livre! é 
uma iniciativa dos estudantes 
da USP que participaram da 
ocupação da Reitoria contra a 
PM, os processos e a ditadu-
ra do reitor-interventor João 
Grandino Rodas. 

Chamamos a todos que 
apoiam esta luta a contri-
buir com seus textos, idéias 
e apoio material e a ajudar a 
sustentá-lo como um organi-
zador coletivo da luta contra 
a privatização da USP.

Escreva para:  
usplivre@hotmail.com 
www.usplivre.org.br

Participe da reunião aberta da 
redação do Jornal da USP Livre!
TODA SEGUNDA-FEIRA às 18h, no 
Espaço dos Estudantes, prédio do meio 
(Filosofia/Ciências Sociais) da FFLCH

Jornal da USP
www.usplivre.org.br
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A luta dos estudantes colocou em debate:a questão do poder na USP

ASSEMBLEIA GERAL DOS ESTUDANTES, QUARTA-FEIRA, ÀS 18H, NA POLI • FORA RODAS! FORA PM! 

Desde a prisão de três estu-dantes pela Polícia Militar na FFLCH, em 27 de outubro, o movimento estudantil da USP se unificou em torno a três reivin-dicações principais: “Fora PM”; “Fim dos processos contra estu-dantes e funcionários” e “Fora Rodas”.
É esta última, no entanto, que leva a um desdobramento fundamental, colocando nova-mente em perspectiva a luta dos estudantes para controlar a uni-versidade.

A USP ainda é regida pelo es-tatuto criado durante a ditadura militar. O poder está concentrado nas mãos de um punhado de pro-fessores titulares. Para mantê-lo, diversos dispositivos criados du-rante o regime militar ainda vi-goram: 1) penas disciplinares e administrativas são impostas a estudantes e funcionários que participam de manifestações po-líticas; 2) a composição antide-mocrática do Conselho Univer-sitário e 3) a própria figura do reitor, uma entidade com pode-res quase absolutos sobre a uni-versidade, indicada diretamente pelo governo do Estado, em um esquema de perpetuação no co-mando da universidade daqueles que são a verdadeira minoria na comunidade acadêmica.

A “estatuinte paritária” não é estatuinte e não é uma alternativa ao poder da burocracia na universidade

A forma como a estatuin-te é convocada define quem vai mandar na universidade. Se ela for chamada com base no Con-selho Universitário que aí está, 

nada vai mudar na universidade ou, em última instância, vai mu-dar apenas aquilo que Rodas e a burocracia universitária acha-rem conveniente. Entre a esquer-da, duas outras propostas de es-tatuinte e, portanto, de poder na universidade, estão colocadas: a paritária e a proporcional.Parte da esquerda reivindi-ca que, caso haja uma estatuinte, esta seja organizada de acordo com o princípio de “paridade” entre os três setores que com-põem a universidade.
Embora seus defensores ale-guem que esta é a proposta mais democrática, pois todos os seto-res estariam em pé de igualdade, isto representaria, na realidade, a submissão da vontade da maio-ria da universidade (os estudan-tes e funcionários) à vontade da minoria (os professores), já que esse setor minoritário continua-ria ganhando enorme vantagem sobre os demais.

Em uma situação de parida-de, isto é, em que os diferentes setores teriam o mesmo número de votos em uma assembleia es-tatuinte, o voto de um professor valeria 16 vezes mais do que o dos estudantes e três vezes mais do que os funcionários.
Isto significa que enquan-to um delegado dos professores a uma eventual assembleia esta-tuinte estaria representando, por exemplo, 50 professores, o de-legado dos estudantes represen-taria 800 estudantes e ambos te-riam o mesmo poder de decisão.Esta proposta não eliminaria a contradição fundamental exis-tente na administração da USP tal como ela é hoje. Apenas ate-nuaria os efeitos da desigual-

dade na representação dos di-ferentes setores no comando da universidade (hoje sua composi-ção é de cerca de 90% de profes-sores, 6% de estudantes e 3% de funcionários).
Por isso, a proposta mais pro-gressista e a única capaz de mu-dar de fato a situação dentro da universidade, transformando--a em um centro de produção de conhecimento voltado para a população é a reivindicação de que a assembleia estatuinte seja formada de maneira proporcio-nal, ou seja, com uma maioria de estudantes e que a universi-dade seja governada da mesma maneira: por uma representação proporcional entre os três seto-res que a compõem, isto é, pela maioria estudantil.

Os conservadores argumen-tam que essa proposta é absur-da, pois acreditam que os profes-sores, que atualmente dirigem a universidade, devem ter um pa-pel fundamental no governo da universidade.
No entanto, que papel eles ti-veram quando a polícia foi co-

locada na USP e quando Rodas anunciou seu plano de privati-zação? Nenhum. Assim como nas mobilizações dos últimos dez anos foram também princi-palmente os estudantes, que as-sumiram a liderança da defesa da universidade pública contra os ataques do governo do Esta-do (corte de professores, tentati-va de retirar a autonomia da uni-versidade, repressão etc.). Os estudantes são a parce-la não apenas desinteressada das negociações que ocorrem com as verbas públicas no interior da burocracia universitária, que não usufruem de nenhum privilégio (exceto uma ínfima minoria de pelegos cooptados pela engrena-gem), mas são também a maio-ria oprimida pela ditadura da bu-rocracia universitária.
Nas próximas edições discu-tiremos as manobras e acordos que se escondem detrás dessa proposta, como Rodas pretende usar a proposta de “estatuinte” e os erros cometidos nas mobiliza-ções anteriores em relação a essa proposta.O imbecil da revista VEJA

Vocês conhecem o IMBECIL da revista Veja? O nome dele é Reinaldo Azevedo. Chamá-lo de fascista seria correto. Mas não é um fascista assumido. Aliás, ele não assume nada do que diz. Por dois motivos: primeiro, porque não tem ideias próprias; segun-do, porque a ignorância dele é assombrosa.
Mas é fascista sim e isso ele não pode esconder. E aqui ficará provado o que digo.
Entretanto, provemos a boça-lidade e a venalidade desse plu-mitivo.
Ele tenta demonstrar que os movimentos fascistas da déca-da de 1930 eram movimentos de esquerda. Esse imbecil é o úni-co “historiador” no mundo intei-ro que acredita nessa bobagem. A extrema-direita é o recurso extre-

mo do capitalismo para impedir o ascenso das massas. Quando os movimentos sociais acenam com a bandeira vermelha, a classe do-minante faz acordo com a extre-ma-direita. A social-democracia alemã apelou para o partido na-zista para impedir que os comu-nistas chegassem ao poder. Ge-túlio Vargas, no Brasil, recorreu aos integralistas para colocar o PCB na ilegalidade e dar o golpe do Estado-Novo (golpe esse des-caradamente apoiado pelo jornal O Globo).
Mas será que esse fascistazi-nho acredita mesmo nisso? É cla-ro que não! Ele sabe dos fatos. A ignorância dele não chega a tan-to. O que se passa com ele é que ele é venal. A revista Veja man-da que ele escreva, e ele escreve. O PSDB, patrocinador dessa re-

vista, pede que ele investigue, e ele investiga. Ele escreve o que o mandam escrever. Não tem ideo-logia, não tem ideias. Sua ideolo-gia é de terceiros, suas ideias são notas de reais.
Agora, ele procura distorcer a realidade com a própria realida-de distorcida em que vive. Acu-sa a esquerda de ser fascista, sendo que o fascista é ele e a em-presa para a qual trabalha. Acu-sa os estudantes de serem da ex-trema-esquerda, sendo que não existe extrema-esquerda no país. Os movimentos de massa sem-pre foram acusados de extremis-mo. Até mesmo o PCB! Os PCs (filiados à URSS) nunca foram extremistas, mas moderadores. Buscaram sempre conter os mo-vimentos revolucionários, pois o próprio Stálin era contra-revolu-cionário.

A extrema-esquerda é repre-sentada por grupos sectários que 

recorrem a atos terroristas ou à luta armada, como ocorreu du-rante a ditadura militar -- que surgiu no país em 1964 e que, de certa forma, ainda não desapare-ceu por completo.
Parece, no entanto, que a di-reita neoliberal anda assustada com a ascensão do movimento de massa. Em verdade, anda as-sustada com a própria sombra. Pois os movimentos de massa es-tavam calmos, embora latentes. A direita se assustou e despertou os que dormiam. Ateou fogo em mato seco imaginando que não haveria incêndio.

Agora, a esquerda se rearticu-la (liberta-se das garras do pele-guismo petista) e os estudantes se mobilizam. E, contra essa mo-biização, a direita recorre à extre-ma-direita. Isso mostra o quando a direita está assustada. Não ha-via necessidade disso e a atitude de desespero é demasiadamente 

precipitada.
Então, com a ajuda dos canais de comunicação da revista para quem trabalha e cumpre também o papel de capacho, Reinaldo Azevedo lança a campanha pela chapa Reação (veja o nome). A chapa conta com o apoio de ou-tros ressuscitados, como o CCC e o integralismo, além de gru-pos como os neonazistas, que já adentram a Universidade graças ao passaporte emitido pela Veja.A extrema-direita se rearticu-la. Cuidado, seu Reinaldo. De-pois, será difícil contê-la.Mas eu não sei por que lhe faço essa advertência, pois a úni-ca outra coisa extrema que há por aqui, além da extrema-direita, é a extrema boçalidade desse senhor.Um grande abraço a todos.

Afonso Teixeira FilhoDoutor em Letras e estudante de 
Filosofia na USP

Abaixo-assinado pelo fim dos processos contra os 73 presos políticos da USP
No último sábado (19/11) uma reunião dos 73 presos políticos da USP aprovou o seguinte texto para um abaixo-assinado contra a punição administrativa e judicial dos estudan-tes e funcionários presos pela Tropa de Choque na desocupação da Reito-ria. Leia e divulgue! Pegue uma cópia com a pessoa que estiver distribuindo este jornal e participe da campanha!

Contra a criminalização dos 73 presos políticos da USP e os processos contra estudantes e trabalhadores
“No dia 8/11, o governo do Esta-do de São Paulo e a Reitoria da USP foram responsáveis pela prisão de 73 ativistas do movimento estudantil e sindical que protestavam pela retira-da da Polícia Militar da USP, a anu-lação do convênio entre a USP e a Polícia Militar assinado em setembro de 2011 e o fim dos processos admi-nistrativos e judiciais contra ativistas do movimento estudantil e sindical da universidade. Concordando-se, ou não, com o método de luta utilizado ou com o mérito da causa defendida, o fato é que o indiciamento dos ma-nifestantes, ainda mais considerando a força policial totalmente despro-porcional que foi utilizada, representa uma forma de criminalização da po-lítica, uma repressão aos movimentos sociais, um atentado à  democracia e uma agressão aos Direitos Humanos, visto que a Declaração Universal, de 1948, garante a liberdade de opinião e de expressão (art. 19), preconizan-do que cumpre ao Estado de Direito respeitar o exercício da ação política de natureza reivindicatória, ‘para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a ti-rania e a opressão’.

“Nós, abaixo-assinados, nos de-claramos contrários à criminalização dos 73 presos políticos da USP, que se insere no contexto do imoral e despro-porcional processo persecutório, total-mente contrário ao interesse público, que se instaurou no seio da maior uni-versidade pública da América Latina por obra do atual Reitor. Solicitamos a anulação destes inquéritos, bem como a retirada dos processos anteriores a estudantes e funcionários da USP”.

É preciso tirar as consequencias da palavra-de-ordem de “Fora Rodas”. Só vamos conseguir acabar com a ditadura na universidade colocando abaixo o poder da reitoria e do antidemocrático Conselho Universitário.
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Chame ladrão!
Essa é uma situação que vem 

se agravando, a PM no campus 
universitário, coisa esta que, 
ao longo da história da consti-
tuição destes espaços de livre 
pensamento, nunca foi tolerada. 
No caso da USP, por se tratar de 
uma autarquia, a polícia não po-
dia entrar aqui, salve-se exce-
ções como a ACADEPOL, por 
isso foi criada a guarda universi-
tária para zelar pelo patrimônio 
público. É claro que com o tem-
po e a prática a própria GU foi, 
pelo menos em parte, tomando 
medidas cada vez mais arbitrá-
rias e truculentas, e com ações 
coercitivas foi se tornando mais 
policialesca, principalmente 
depois do ingresso, na coorde-
nação, de Ronaldo Penna1 atual 
chefe da guarda e policial além 
de dono da empresa terceiriza-
da de vigilantes Evick2. Com 
isso instaurou-se novamente na 
universidade o projeto de con-
trole como o da ditadura militar. 
Aqui cabe um adendo, o único 
lugar onde esse controle nunca 
cessou foi o CRUSP que, desde 
a queda da Maria Antônia con-
centrou o movimento estudantil 
e com isso sofreu a repressão 
militar quando tanques do exér-
cito cercaram e prenderam os 
quase mil moradores, até hoje 
se produzem relatórios como 
os da AESI, filial do DOPS 
vinculada à reitoria que colhia 
informações sobre estudantes, 
professores e funcionários3. 
Voltando ao nosso percurso nar-
rativo, chegamos alguns anos 
atrás a ter a GU, no bosque da 
Física, espancando e expulsan-
do os frequentadores, em sua 
maioria homoafetivos, além do 
clássico relato que se ouve na 
USP, sobre a criançada da São 
Remo que estava brincando na 
torre do relógio quando foram 
perseguidas pela GU e um dos 
meninos apareceu morto na raia 
olímpica, dizem que por aciden-
te, mas como cala-boca rendeu 
asfalto à comunidade, isso para 
citar alguns exemplos, pois são 
muitos os fatos. Comparando a 
cidade universitária com outras 
cidades de mais de cem mil ha-
bitantes, como é o caso de Pau-
lo Afonso-BA4, a dita crimina-

lidade crescente não procede, o 
campus não é tão violento como 
pintam por ai, apesar de já ter-
mos tido casos sérios, como 
estupros, em lugares de pouca 
iluminação e com outros pro-
blemas de infra-estrutura, que 
foram simplesmente ignorados 
pela reitoria. Mas agora, com 
nosso “magnífico” reitor, João 
Grandino Rodas, a verdadeira 
onda de terror se estabeleceu na 
USP, com demissão em massa 
de trabalhadores5, persegui-
ção política a estudantes6 e tra-
balhadores7, obras faraônicas 
para justificar gastos, e uma 
lista crescente de atrocidades, 
que finalmente parece chamar 
a atenção da sociedade8. Lem-
brando: nosso reitor está sendo 
investigado pelo ministério pú-
blico e acaba de ser considera-
do persona non grata pela con-
gregação (isto é oficial) em sua 
unidade de origem, a faculdade 
de direito9. Esse reitor, às cus-
tas da morte de um estudante 
(que, como já citamos, não é o 
primeiro a morrer aqui) e com 
grande apoio das mídias, con-
venceu a comunidade acadêmi-
ca da necessidade da polícia no 
campus; ouvidos mais apurados 
já tomaram essa notícia como 
um claro ataque ao livre pensa-
mento universitário e uma qua-
se certa repressão a movimen-
tos políticos e ativistas. Só para 
contextualizar, a Policia Militar 
não tem esse nome à toa, foi sim 
forjada nos porões da ditadura, 
treinada na prática para a tortu-
ra10, e pronta a defender a elite 
paulistana (para cuja formação 
nossa universidade foi criada 
para, segundo seu próprio es-
tatuto11. Esse não é um modelo 
aceito nas sociedades democrá-
ticas: uma polícia que responde 
a instâncias militares? Em paí-
ses democráticos pressupõe-se 
que a polícia deve responder a 
um civil, não a um militar, afi-
nal, dizem que a ditadura aca-
bou! É claro que essa não é a 
sociedade que queremos, tam-
pouco reivindicamos forças que 
reprimam a maior parte da so-
ciedade para o “bem-estar” da 
menor parte. Certamente quere-
mos um mundo diferente disso 

tudo, mais humano e coerente.
Finalmente, a comunidade 

uspiana começa a sentir os efei-
tos colaterais de se ter a polícia 
no Campus, negros motoquei-
ros abordados em frente à FE, 
trabalhadores da São Remo 
sendo revistados ao ir e vir do 
trabalho, transeuntes nas praças 
revistados “delicadamente”, e, 
o mais recente, um preso nos 
arredores do CRUSP ,“sabe-se 
lá porque”. Não queremos que 
a PM saia somente do campus e 
continue nas favelas, queremos 
sim a estinção deste aparato da 
ditadura militar12. Quanto mais 
esperaremos? O que mais preci-
samos para nos unirmos contra 
este inimigo comum do povo?

FORA PM DO MUNDO!

Rafael Alves
CRUSP, 

5 de outubro de 2011
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mAiS umA VEZ, SobrE AS cAlúniAS 
conTrA o compAnHEiro rAfAEl AlVES

Declaração dos presos 
políticos da USP

Nós, presos políticos da 
USP, reunidos no dia 26 de 
novembro de 2011 viemos a 
público declarar que Rafael 
Alves, um dos presos políticos 
e estudante perseguido e amea-
çado de expulsão pela Reitoria, 
é um legítimo representante de 
nosso movimento que esteve 
sempre na linha de frente das 
lutas ao lado de estudantes e 
trabalhadores, e reivindicamos 
sua participação na mesa da 
Audiência Pública do próximo 
dia 28/11 na Assembléia Le-
gislativa de São Paulo, assim 
como em outras oportunida-
des, representando os presos 
políticos.

Ao mesmo tempo, repudia-
mos todas as formas e métodos 
espúrios que se utilizam de in-
júria e difamação contra os lu-
tadores e lutadoras, no caso o 
ocorrido na última reunião do 
Comando de Greve dos estu-
dantes da USP - legítimo orgão 
democrático de luta represen-
tativo de milhares de estudan-
tes através de delegados eleitos 
nas assembléias de curso e com 
mandatos revogáveis. Nesta 
ocasião, denúncias de machis-
mo foram apresentadas, e mes-
mo com a presença de testemu-
nhas dizendo o contrário, man-
teve-se a acusação por parte de 
organizações políticas. Há um 
sério problema em como tratar 
as questões de opressão no seio 
do movimento estudantil, uma 
vez que os espaços de luta não 
estão isentos da opressão e jus-
tamente por serem espaços de 
luta a discussão deve partir do 
fato de que os integrantes des-

tes espaços não são nossos ini-
migos - e isso deve ser urgen-
temente discutido por todos os 
companheiros e companheiras 
que atuam no movimento. Mas 
consideramos de enorme opor-
tunismo que este tipo de acusa-
ção se combine a uma tentativa 
de ataque aos setores que estão 
neste momento sofrendo uma 
brutal repressão do governo, 
da Reitoria e das alas mais de 
direita da imprensa nacional, 
com casos de opressão profun-
do por parte da Tropa de Cho-
que e da Polícia Militar com as 
24 mulheres que foram presas, 
em particular com uma compa-
nheira que foi amordaçada pela 
polícia.

Reafirmamos, também, o 
firme chamado a todos os par-
tidos políticos de esquerda, as 
organizações de direitos hu-
manos, os centros acadêmicos 
e DCE´s, os intelectuais, pro-
fessores, juristas, artistas e es-
tudantes, a somarem forças na 
luta contra a forte perseguição 
política a que estamos subme-
tidos os 73 presos da USP e os 
estudantes e trabalhadores que 
sofrem com processos admi-
nistrativos que podem resultar 
em sua demissão ou expulsão 
da universidade. Acreditamos 
que é necessária a mais ampla 
unidade em torno da defesa 
incondicional de todos os luta-
dores e lutadoras que neste mo-
mento sofrem perseguições po-
líticas por parte da Reitoria da 
USP e do governo do Estado.

Reunião dos presos 
políticos da USP

26 de novembro de 2011


