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27deoutubro
unidade na luta contra a PM e os processos

O que queremos:
• FORA PM: Pela revogação imediata do convênio entre a USP e a PM!
• Anistia aos 73 presos políticos da reitoria e aos 12 da moradia retomada!
• Pela reincorporação imediata dos 8 estudantes eliminados e do líder 
sindical Claudionor Brandão!
• Fim dos processos criminais e administrativos contra estudantes e 
trabalhadores!
• FORA RODAS! Pela dissolução do Conselho Universitário, pelo fim da 
atual estrutura de poder e por um regime dos três setores com maioria 
estudantil!
• Por uma verdadeira autonomia universitária!
• Pelo fim do vestibular! Livre ingresso na Universidade!
• Por uma política efetiva de permanência estudantil: garantia de mo-
radia e bolsas sem contrapartida para todos!
• Por uma diretoria proporcional para o CAELL
• Pela criação de um conselho de representantes de turmas
• Pela retomada do Sarau da Letras, do Mural dos Cordéis e da produ-
ção literária dos estudantes. 
• Formação de um grêmio-literário para impulsionar a atividade cultural
• Retomar os festivais de música, poesia, literatura etc. , que um Grê-
mio impulsione essa atividade dando condições para que os estudan-
tes publiquem suas produções, com a retomada da revista dos estu-
dantes de Letras. 
• Por um jornal semanal do CAELL
• Fim do jubilamento e das políticas “meritocráticas” da reitoria!
• Autonomia dos espaços de estudantes e de trabalhadores!



Inicialmente esta chapa formou-se a partir do 
movimento de luta contra o convênio entre a 
USP e a PM e contra os processos a estudantes 

e trabalhadores, que estourou no dia 27 de Outu-
bro do ano passado e posiciona-se em defesa de 
seus métodos – atos, passeatas, greves e ocupa-
ções –, da democracia direta e da auto-organização 
dos estudantes em suas assembleias, em aliança 
com os trabalhadores, contra o projeto de Rodas 
de militarização da universidade, perseguições po-
líticas – utilizando-se de processos administrativos 
e criminais –, de privatização e de sucateamento da 
universidade. Por isso nos chamamos 27 de Outu-
bro. Poderíamos chamar-nos 17 de dezembro, data 
em que o CRUSP foi invadido pelo exército, 4 dias 
após a decretação AI-5 e “coincidentemente” data 
da eleiminação de nossos companheiros que lu-
tavam por permanencia estudantil. São datas que 
marcaram a repressão ao movimento estudantil, 
mas que nunca o fizeram calar.

Rodas tem suas mãos na repressão na USP, e na 
impunidade dos militares e civis agentes da ditadu-
ra. Por isso expulsa e prende se apoiando em um 
decreto disciplinar de 1972.

Participam de nossa chapa e como apoiadores 
uma série de estudantes presos, expulsos ou pro-
cessados por lutar, somos parte da tradição que 
enfrentou a ditadura. Por isso, na nossa opinião, é 
necessário organizar uma grande mobilização com 
uma greve ainda mais massiva do que a do ano 
passado.

A MARChA DA PRivAtizAçãO DA USP

Com o objetivo de implementar a privatização e o 
sucateamento na universidade, a reitoria toma me-
didas para eliminar as forças de resistência na USP. 
Mais de 80 estudantes, além de vários trabalhado-
res, dentre eles diretores do SINTUSP, e professo-
res, estão sendo atacados por se manifestarem po-
liticamente, através de processos administrativos, 
sob pena de eliminação e demissão, e processos 
criminais que visam a prisão. Oito estudantes já fo-
ram eliminados e outros 85 estão ameaçados, com 
a instauração de novos processos administrativos. 
Nesta onda repressiva, a USP viveu ainda 3 proces-
sos de reintegração violentos: 73 ativistas foram 
presos na desocupação da reitoria por mais de 400 
policiais fortemente armados, 12 na moradia reto-
mada por um corpo policial de mais de 300 e um 
estudante negro violentamente agredido no espa-
ço do DCE, ameaçado com arma de fogo.

É parte disso a aprovação, no dia 8/9/2011, pelo 
Reitor-interventor João Grandino Rodas, — indica-
do por Serra, e declarado persona non grata pela 
congregação da Faculdade de Direito, de onde foi 
diretor —, sustentado institucionalmente por um 
Conselho Gestor antidemocrático (criado por ele 
mesmo) e um convênio com a Polícia Militar com o 
falso pretexto de garantir a segurança na USP. A PM 

não traz segurança, pois existe para reprimir, não 
proteger.

A POLÍCiA SERvE APENAS PARA REPRiMiR

A atuação da PM em nosso campus no dia 27 de 
outubro foi apenas mais um episódio numa série 
de acontecimentos para acuar estudantes e tra-
balhadores da USP. Nesse dia, três alunos foram 
detidos por policiais da ROCAM na FFLCH. Ao ten-
tarem impedir a detenção desses colegas, delibe-
radamente defendida pela diretora da FFLCH, San-
dra Nitrini, centenas de estudantes foram atacados 
com bombas de efeito moral, gás lacrimogênio, 
spray de pimenta, cassetetes e balas de borracha. 
Vários estudantes ficaram feridos. Responderam 
como puderam — com paus e pedras.

No dia 8 de novembro, a mando de Rodas e do 
governo do Estado, a USP teve a frágil autonomia 
universitária que lhe resta pisoteada novamente, 
desta vez com uma operação de guerra que resul-
tou na prisão de 73 estudantes e trabalhadores que 
apoiavam o movimento e garantiam a ocupação da 
reitoria.

Além disso, a reitoria tenta extinguir os espaços 
políticos e culturais de organização dos estudantes 
e trabalhadores, como o Núcleo de Consciência Ne-
gra, há 23 anos um polo de combate ao racismo da 
universidade, e o CANIL - Espaço Fluxus de Cultura, 
ambos ameaçados de demolição.

O SINTUSP, que tem um histórico de defesa da 
universidade púbica e de aliança com estudantes, 
tem seu espaço ameaçado pelo projeto da “nova 
ECA” e sofreu no começo deste ano um atentado. 

O espaço do DCE Ocupado, pertencente aos es-
tudantes desde a década de 1970, foi tomado sob a 
ordem de Rodas que, amparado pela PM, lacrou o 
espaço agredindo quem estava lá.

A Moradia Retomada foi ocupada no dia 18 de 
março de 2010 devido ao déficit de vagas no CRUSP 
e também pelo fim da ingerência da COSEAS (Su-
perintendência de Assistência Social) e seu siste-
ma de espionagem da vida política e privada dos 
moradores. Já no segundo dia de ocupação havia 
o mandado de reintegração de posse, cumprido 
arbitrariamente agora em 2012, sem a leitura dos 
autos, no domingo de carnaval. Para tal operação, 
a reitoria se utilizou de um grande aparato da tropa 
de choque da PM. Doze estudantes foram presos, 
em celas cheias de fezes e sangue.

REPRiMiR PARA PRivAtizAR

A reitoria tenta silenciar todos os movimentos de 
resistência da Universidade com uma avalanche de 
processos. Os processos administrativos baseiam-
-se no Decreto 52.906, de 1972, Regime Disciplinar 
instituído pela Ditadura Militar, que vigora no esta-
tuto da USP como “disposição transitória” desde en-
tão. Naquele momento, a reitoria da USP perseguia 



ativistas que lutavam contra a ditadura ou aqueles 
simplesmente considerados suspeitos. Qualquer 
semelhança com os tempos atuais não é mera coin-
cidência. Toda a diretoria do SINTUSP é processada 
pelas posições políticas expressas em seus boletins; 
agora Rodas anunciou que fará o mesmo com a di-
retoria da ADUSP. Outros processos são baseados 
em um amplo sistema de espionagem. 

As testemunhas em favor da reitoria geralmente 
são membros das chefias, das guardas ou outros que, 
tendo vínculos empregatícios com o denunciante, 
têm seu testemunho comprometido. Essa é apenas 
uma das maneiras de se produzir as provas falsas. 

Em 2008, um dos diretores do SINTUSP e repre-
sentante dos trabalhadores no Conselho Universi-
tário, Claudionor Brandão, foi demitido por lutar 
contra o sucateamento e a terceirização na univer-
sidade.

Impõe-se um questionamento: a quem interes-
sa, de fato, a presença policial na USP? O objeti-
vo real da presença policial é garantir a execução 
de uma política de privatização na universidade, 
abertamente defendida pelo Reitor João Grandi-
no Rodas. Não à toa, a primeira ação ostensiva da 
PM na USP, após muitos anos, ocorreu em 2009, a 
mando da então reitora Suely Vilela e com o aval 
do então diretor da Faculdade de Direito, o próprio 
Rodas, para dissolver os piquetes da greve dos tra-
balhadores, culminando numa repressão brutal ao 
conjunto da comunidade, com bombas e balas de 
borracha cruzando os prédios e salas de aula, o que 
gerou um enorme movimento em toda a USP. 

Essa política busca submeter a Universidade aos 
interesses de empresas e fundações privadas, cujo 
único objetivo é a maximização de seus próprios lu-
cros. É em virtude disso que as pesquisas sem viés 
mercadológico são cada vez mais raras na Univer-
sidade. A reitoria impõe  agora uma “reforma” do 
regimento da pós-graduação que submete ainda 
mais a pesquisa ao controle da burocracia univer-
sitária. É em nome desse projeto que se reduz a 
verba para o pagamento de trabalhadores efetivos 
e se preparam demissões em massa por meio do 
chamado PROADE, e se aumenta a contratação de 
trabalhadores terceirizados, em condições sub-hu-
manas. Contra isso, devemos lutar pela efetivação 
de todos os terceirizados, sem necessidade de 
concurso público. 

Pela política de privatização é que se reduz a con-
tratação de professores; restringe-se a permanên-
cia estudantil — como as vagas no CRUSP que fo-
ram reduzidas quase à metade no mesmo período 
em que o número de alunos dobrou — tornando 
ainda mais excludente a universidade que já é fe-
chada para a maioria da população. Nesse sentido, 
o vestibular é um instrumento utilizado para deixar 
de fora da universidade a esmagadora maioria da 
população.  É  preciso acabar com o vestibular, ga-
rantindo vagas a todos que queiram estudar. Esta 
luta deve esta associada à uma política de perma-

nência estudantil plena para todos.

PELO FiM DA AtUAL EStRUtURA DE PODER AUtO-
RitÁRiA NA USP! EM DEFESA DA PROPORCiONALi-
DADE COM MAiORiA EStUDANtiL!

A privatização da USP e a destruição do ensino 
público e gratuito está apoiada em apenas um pe-
queno grupo de pessoas, imerso em relações com 
grandes empresas, fundações e o próprio governo 
do estado de São Paulo, sobretudo sob a adminis-
tração de Rodas. É preciso lutar pela transformação 
radical do poder, pondo abaixo a estrutura arcaica 
e antidemocrática vigente. Dissolver o Conselho 
Universitário e o reitorado. Defendemos um re-
gime universitário verdadeiramente democrático 
sob controle de estudantes, professores e traba-
lhadores, proporcionalmente ao peso que têm na 
universidade e, portanto, com maioria estudantil 
em todas as instâncias de decisão na universida-
de, desde as mais gerais até os departamentos de 
cada curso. Encaramos essa luta como parte da ba-
talha por uma verdadeira autonomia universitária.

FORA PM DA USP

Para legitimar a violência na USP sem explicitar 
seu caráter político, a reitoria utiliza de manei-
ra oportunista o mote do “combate às drogas”. O 
mesmo é feito em todas as periferias brasileiras: 
usam falsos argumentos para atacar as liberdades 
elementares dos setores mais pobres da popula-
ção. Como visto na forma truculenta da ação da PM 
na dita “Cracolândia” no centro de São Paulo. Além 
da repressão na USP, um caso do Pinheirinho em 
São José dos Campos, onde quase duas mil famílias 
perderam tudo por meio de uma ação com mais de 
dois mil homens da Tropa de Choque da PM.

Até mesmo a grande imprensa foi obrigada a ex-
por as profundas ligações da polícia militar (e, em 
particular, do batalhão policial que atua hoje na 
USP) com o crime organizado e o tráfico de drogas.

Uma das novas medidas de Rodas pretende, ain-
da de maneira obscura, sob o pretexto de “reurba-
nização”, retirar uma comunidade de 30 mil pessoas 
que há 50 anos ocupa um terreno da universidade, 
a São Remo. Lembrando que a quase totalidade 
destas pessoas trabalhou na construção da univer-
sidade e muitos se mantêm no quadro de trabalha-
dores efetivos e terceirizados. É preciso unir todos 
os setores que compõem a comunidade universi-
tária contra mais este ataque, aliando-nos com a 
população da São Remo, evitando um novo mas-
sacre como o do Pinheirinho ao lado da USP.

Outra medida que garante a lucratividade à ini-
ciativa privada em detrimento da qualidade dos 
serviços oferecidos é a criação do BUSP - que retira 
da comunidade que frequenta a USP o direito de 
circular por ela livremente, sendo uma tática de hi-
gienização que amplia o fosso entre os estudantes 



e trabalhadores efetivos de um lado e trabalhado-
res terceirizados e a comunidade externa de outro. 
Além de ser um sistema insuficiente mesmo para 
os próprios estudantes que estão sujeitos a ônibus 
extremamente lotados e que provocam atrasos 
diários. Lutamos pelo fim da privatização do cir-
cular, pela gratuidade para todos e o aumento do 
número de linhas e ônibus.

Nós, da chapa 27 de Outubro, chamamos todos 
os estudantes, trabalhadores e professores para 
uma unidade na luta, que para nós só pode ser con-
sequente se desembocar numa forte greve, como 
medida de força para derrotar a política de Rodas!

A LUtA DOS EStUDANtES NA LEtRAS

A tradição de luta dos estudantes da Letras já 
conquistou o atendimento de inúmeras reivindica-
ções. Um exemplo é a vitoriosa greve dos estudan-
tes da FFLCH em 2002 que durou 106 dias e reivin-
dicava a contratação imediata de 259 professores 
para repor o déficit criado desde 1988. Essa mobili-
zação forçou a direção da faculdade a contratar  92 
professores. Passados dez anos desta enorme mo-
bilização dos estudantes, os problemas estruturais 
no curso de Letras, de longe o maior de toda a USP, 
continuam, como falta de professores, falta de es-
paço físico para a realização das atividades  acadê-
micas e culturais, falta de espaços estudantis, falta 
de livros na biblioteca, de computadores etc.

Além disso, no ano passado, o reitor-interventor, 
João Grandino Rodas acabou com uma conquista 
do movimento estudantil que era o “gatilho au-
tomático” na contratação de professores. Este 
recurso permitia que professores que fossem se 
aposentar ou falecessem fossem automaticamen-
te substituídos por novos contratados. Esta medida 
agrava ainda mais a falta de professores na Letras.

Por causa deste problema os estudantes enfren-
tam salas lotadas e muitas vezes perdem semestres 
inteiros por não conseguirem se matricular. O Ran-
queamento, uma espécie de segundo vestibular 
para os estudantes do primeiro ano do curso, só 
existe porque a direção da faculdade não contrata 
o número de professores suficientes para as habi-
litações mais requisitadas, forçando os estudantes 
a cursarem línguas pelas quais não têm interesse. 

Os estudantes são forçados pelo sistema Júpiter 
a permancer dois ou mais semestres sem matrícula 
na universidade por falta de vagas nas disciplinas 
tanto eletivas como nas optativas.

Exigimos o fim do Ranqueamento e a contrata-
ção do número necessário de professores para to-
das as habilitações inclusive para que possam ser 
oferecidas em todos os períodos.

SOBRE OS ESPAçOS EStUDANtiS 

As últimas gestões do CAELL perderam gradativa-
mente seus espaços de vivência. As gestões anterio-

res, alternadamente comandadas pelo PSTU e pelo 
Psol, por meio de acordos feitos à revelia dos estu-
dantes, perderam os espaços do CA, que hoje são 
ocupados pelo xerox e a lanchonete da faculdade. 

O controle destes espaços passou a ser mera-
mente administrativo, reduzindo-se à cobrança do 
aluguel dos inquilinos. Estes espaços devem ser ge-
ridos pelos estudantes com controle dos serviços, 
preços e qualidade. Estes espaços não devem ter 
um caráter comercial como têm hoje, mas de pres-
tação de serviços para os estudantes com preços 
acessíveis e um controle de qualidade, inclusive 
com o fim do Copyright e a garantia de que livros 
inteiros possam ser copiados.

Os espaços estudantis devem ser controlados 
unicamente pelos estudantes e não entregues à 
reitoria como aconteceu com o espaço de vivência 
do DCE, como o permitiu as últimas gestões. É ne-
cessário lutar por um espaço de vivência comum 
para todos os estudantes da USP.

FiM DO CONtROLE REPRESSivO SOBRE OS ES-
tUDANtES

O controle da presença em sala de aula é uma 
forma de intimidar os estudantes. As listas de pre-
sença, muitas vezes acompanhadas de fotos dos 
estudantes, e o cúmulo de alguns professores que 
realizam chamadas em sala de aula, reproduzem o 
controle repressivo que existe sobre os alunos do 
ensino primário.  É preciso acabar com este siste-
ma de controle que é uma forma de perseguir poli-
ticamente os estudantes que podem ser facilmente 
identificados por se posicionarem contra a direção 
da universidade.

PARA qUE DEvE SERviR O CAELL?

Há muitos anos, o CAELL é controlado por uma 
verdadeira burocracia estudantil (Psol e PSTU), que 
ignora a opinião e a vontade dos estudantes e atua 
única e exclusivamente em função de seus interes-
ses particulares. Não se apóiam nas decisões cole-
tivas, não convocam amplamente as assembleias 
e tomam decisões e estabelecem compromissos 
com a administração da faculdade pelas costas dos 
estudantes. Os estudantes não têm um espaço pró-
prio de convivência, discussão e organização. 

O CAELL deve ser o espaço que permita e que 
impulsione o desenvolvimento das discussões, da 
produção cultural e da organização política dos es-
tudantes de Letras.

É preciso fortalecer a democracia de base, com 
reuniões abertas no CAELL, uma diretoria propor-
cional e a criação de um conselho de representan-
tes de turmas, para que o conjunto dos estudantes 
em movimento possa se organizar, em aliança com 
os trabalhadores, buscando o apoio de professores 
e funcionários, para derrotar Rodas, a repressão e 
a privatização da USP!


