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Um ano, um mês e 10 dias desde 
que a reitoria firmou o convênio 
com a PM para patrulhar a USP

406 dias sob 
intervenção 

policial

Luta contra despejo

Vigília reuniu dezenas estudantes
Estudantes se mobilizam para barrar reintegração de posse 
do partamento da companheira Amanda no CRUSP 

Cerca de 50 estudantes par-
ticiparam da vigília contra a 
ação de reitegração de posse 
movida pela Coseas/SAS con-
tra a estudante Amanda Freire.

A vigília começou às 18 ho-
ras do último dia 30 e durou 
toda a madrugada do dia 1º de 
outrubro. Os estudantes perma-
eceram nas escadas do bloco A, 
em frente ao apartamento 102 
para evitar que a Polícia pro-
movesse o despejo da compa-
nheira amanda e seu filho de 11 
meses.

O ato foi aprovado na plená-
ria dos estudantes da FFLCH. A 
divulgação do protesto afirma-
va: “convocamos todas as pes-
soas que se opõem à repressão 
instaurada por João Grandino 
Rodas a estarem presentes na 
vigília que começará 30/9/2012 
(domingo) 20h no apê 102 
do Bloco A até segunda-feira 
1/10/2012, dia marcado para 

Reintegração.(...) Faremos vá-
rias atividades como festa, de-
bate, intervenções artísticas e 
políticas. Traga suas cervejas, 
livros, verbos, princípios e co-
ragem (o mais importante)”.

A reitegrtação de posse é 
resultado do processo ilegal 
movido pela inquisição dirigida 
pelo reitor Rodas, contra os es-
tudantes que participam da luta 
por assistência estudantil, ou 
seja, pelo direito a moradia dos 
estudantes.

A decisão foi completamente 
arbitrária e uma evidente perse-
guição contra alguns dos estu-
dantes que já tinham feito parte 
da gestão da associação de mo-
radores ou participado de outras 
mobilizações em defesa da am-
pliação de vagas no CRUSP.

A vigília foi uma importante 
inciativa para mobilizar os es-
tudantes contra a ditadura que 
continua viva na USP. O ato é 

mais uma demonstração que 
o único caminho para barrar a 
ofensiva de Rodas e do PSDB 
contra a universidade é a luta. 

É importante o amplo apoio 
do movimento estudantil con-
tra a reintegração de posse no 
CRUSP e a violência contra a 
estudante. A política de Rodas 
tem como objetivo intimidar os 
estudantes para impor a priva-
tização da USP com o fim da 
assistência estudantil e da mo-
radia.

Não podemos baixar a guar-
da. Devemos ficar alertas e am-
pliar a mobilização para evitar 
o despejo. Fazemos um chama-
do a todos os estudantes a se 
incorporarem à luta contra os 
processos e a ditadura na USP e 
impedir que o reitor-interventor 
utilize a PM para perseguir os 
estudantes que lutam pelo di-
reito à moradia e em defesa da 
universidade.

Estamos nos aproxi-
mando do marco de 
um ano de uma das 

datas mais importantes do últi-
mo período para o movimento 
estudantil da USP. No dia 27 de 
outubro de 2011, ocorreu um 
enfrentamento entre os estu-
dantes da USP e Polícia Militar 
no estacionamento da FFLCH.

Naquele dia, três estudan-
tes foram presos acusados de 
estarem fumando maconha. 
Indignados com a prisão, cen-
tenas de estudantes protesta-
ram contra a presença da PM 
no campus e tentaram impedir 
que os três companheiros deti-
dos fossem levados presos pela 
polícia.

Os manifestantes, no entan-
to, foram barrados pela então 
diretora da FFLCH, e a buro-
cracia do movimento estudan-
til. Após o protesto espontâneo, 
uma assembléia extraordinária 
se realizou e decidiu pela ocu-
pação imediata do prédio da 
direção da faculdade.

Depois deste marco, tive-
ram vários acontecimentos im-
portantes, como a ocupação e 

reintegração da reitoria, a aber-
tura dos processos pela direção 
da universidade contra os estu-
dantes, as manifestações contra 
os processos, a reintegração da 
moradia retomada, expulsões/
eliminações de estudantes que 
participaram de lutas anteriores 
ao 27 de Outubro etc.

O 27 de Outubro não foi o 
começo. Foi o estopim da re-
volta dos estudantes contra os 
ataques promovidos pelo rei-
tor-interventor João Grandino 
Rodas, como contra a presença 
da polícia no campus.

Rodas foi imposto pelo 
então governador José Serra 
(PSDB), apesar de ter ficado 
em segundo lugar na escolha 
do colegiado da universida-
de. O objetivo de tal imposi-
ção era justamente combater 
o movimento estudantil e dos 
funcionários e professores que 
lutam contra os ataques que a 
universidade e os membros da 
sua comunidade vêm sofrendo 
e viabilizar a privatização da 
USP.

Agora, devemos aproveitar 
esta data para voltar a nos or-

ganizar e retomar a luta com 
ainda mais intensidade contra 
Rodas, a PM e a privatização 
da USP.

O setor combativo do mo-

vimento estudantil que parti-
cipou ativamente do dia 27 de 
Outubro, junto com aqueles 
que apoiam a luta contra a PM 
na universidade, estão organi-

zando uma semana de luta, nos 
dias que antecedem esta data 
para debater e se manifestar. 
Fique atento à programação e 
participe!

fora pm! fora rodas!

27 de Outubro, um ano depois
Neste mês, o confronto entre a PM e os estudantes ocorrido em 27 de 
outubro de 2011, completa um ano. A luta dos que se levantaram para tentar 
impedir a prisão de dois companheiros na FFLCH desencadeou uma série de 
mobilizações estudantis que expôs a ditadura que existe hoje na USP

Quem não se lembra do cavalete? A foto mostra o momento em que a polícia decidiu partir para 
cima dos estudantes que tentavam impedir que seus companheiros fossem levados à delegacia.

livre!



livre!Jornal da USP2

participe das reuniões abertas da 
redação do jornal da usp Livre!

AJUDE A SUSTENTAR A IMPRENSA 
ESTUDANTIL INDEPENDENTE
O Jornal da USP Livre! também precisa da sua contribuição financeira

Compre a nossa rifa com um dos colaboradores do jornal
Um companheiro da redação do Jornal da USP Livre! disponibilizou uma conta poupança 
para receber a contribuição
espontânea dos estudantes, professores e funcionários.
deposite qualquer quantia e ajude-nos a sustentar uma imprensa independente e de luta por 
uma USP Livre!
dePOSIte qUALqUer qUANtIA NA CAIXA eCONÔMICA federAL
titular: rafael Nascimento    Agência: 0255     Operação: 013   Conta Poupança: 00153643-4

despejo no crusp

“Como consequência da minha eliminação está sendo 
executada a ação de reintegração de posse em relação à 
vaga que ocupo na moradia com meu filho de 11 meses”
Leia abaixo o relato da estudante Amanda Feire (eliminada pelo processo fraudulento da reitoria) 
sobre a repressão na USP e a reintegração de posse de seu apartamento do CRUSP

Nos anos do regime di-
tatorial iniciado em 
1964 a USP, e espe-

cialmente o CRUSP, foi palco 
da luta pelas liberdades demo-
cráticas e resistência à opressão 
e ao terror que estava então ins-
taurado. Percebemos hoje que 
esta luta foi apenas parcialmen-
te vencida, pois ainda há entu-
lhos daqueles tempos que nos 
levam a questionar a efetivida-
de da atual democracia. Rece-
bemos então duas heranças: o 
espírito de luta de estudantes 
que questionam e enfrentam o 
sistema opressor que nos é im-
posto, e a repressão a tal luta, 
executada por autoridades que 
hoje ocupam postos de coman-
do e sufocam a voz dos que 
gritam por justiça social e ou-
tros direitos básicos assegura-
dos pela Constituição vigente. 
Neste embate, a correlação de 
forças tem sido altamente des-
favorável aos estudantes. Na 
USP este desequilíbrio tem-se 
agravado nos últimos anos, es-
pecialmente no reitorado do Sr. 
João Grandino Rodas, iniciado 
em 2010. Neste curto período 
de menos de 3 anos, a crimi-
nalização do movimento estu-
dantil culminou com a prisão e 
expulsão de dezenas de alunos 
e uma indiscriminada abertura 
de processos criminais contra 
os mesmos.

Em 2009 a Tropa de Cho-
que entrou no campus Butan-
tã da USP, depois de 30 anos, 
para reprimir uma manifesta-
ção pacífica de estudantes e 
trabalhadores, agredindo e fe-
rindo vários com balas de bor-
racha e bombas; sabe-se que a 
autorização para a entrada da 
PM no campus teve participa-
ção do candidato a reitor Gran-
dino Rodas, então diretor da 
Faculdade de Direito. No mes-
mo ano Rodas perdeu a eleição 

para reitor, ficando em segundo 
lugar; não obstante, por inter-
venção do então governador 
José Serra, foi alçado ao car-
go de reitor, contra a vontade 
manifesta de toda comunidade 
acadêmica. Enquanto isso, na 
moradia estudantil, o CRUSP, 
verificava-se uma crescente 
demanda por vagas. Iniciou-se 
então um movimento dos estu-
dantes moradores. Frustradas 
todas as tentativas de diálogo, 
os estudantes, na noite de 17 de 
marco, decidiram em assem-
bleia — exercício legítimo de 
democracia direta na sociedade 
civil — ocupar uma parte do 
Bloco G do CRUSP, então usa-
do por um setor burocrático da 
COSEAS. Tratava-se de uma 
tentativa de forcar uma nego-
ciação através de uma ação 
coletiva e aprovada em assem-
bleia.

Hoje o CRUSP é uma repro-
dução em pequena escala de um 
modelo repressivo e de perse-
guição política já experiencia-
do por nossa sociedade em ou-
tros tempos. Isso se manifesta, 
por exemplo, numa “liberdade 
vigiada” que se d´dá através 
de um sistema de policiamento 
político e comportamental im-
posto aos moradores, contra o 
qual os estudantes protestavam 
já em 2010. Trata-se de um sis-
temático e cotidiano monitora-
mento da vida privada dos mo-
radores, disfarçado de “sistema 
de segurança”. Através da ela-
boração de relatórios secretos 
que invadem a privacidade dos 
moradores, porteiros e agentes 
de segurança informam seus 
superiores sobre casos conju-
gais, visitas íntimas e até o teor 
do que se discute em reuniões 
e assembleias, bem como as 
posições políticas individuais. 
Com base nessas informações, 
o corpo de assistentes sociais 

e seus agentes aplicam siste-
máticas punições. Há farta do-
cumentação a esse respeito. A 
perseguição aos estudantes cul-
mina com a negação de bolsas 
diversas, processos disciplina-
res, encurtamento no prazo de 
permanência e até mesmo des-
pejos.

Um dos documentos que 
embasam esse monitoramen-
to invasivo da vida do cruspia 
é chamado de Programa de 
Ação Comunitária e Seguran-
ça. (http://coseas-ocupada.wi-
kidot.com/doc:2001-relatorio-
-diva) 

A assistência social da USP, 
transformou-se assim num apa-
rato de repressão ao exercício 
político dentro da universida-
de. Em março de 2010, então, 
os estudantes ocuparam a parte 
do Bloco G para negociar o fim 
do sistema de repressão e a am-
pliação do numero de vagas.

Os gestores da universidade 
optaram pela foça para solucio-
nar o conflito. Fazendo vistas 
grossas ao fato nacionalmente 
reconhecido de que se tratava 
de um espaço originalmente 
dos estudantes, Rodas auto-
rizou a evacuação do espaço 
com força policial, prendeu e 
expulsou estudantes.

O processo administrativo 
que levou à expulsão de oito 
estudantes do corpo discente da 
universidade, dentre os quais 
eu me incluo, está maculado de 
diversas falhas e nulidades. O 
processo peca, portanto, pela 
imparcialidade no julgamento, 
pela violação do direito à am-
pla defesa, pela não apuração 
dos fatos e pelo exagero na pu-
nição.

Pelo fato de não provarmos 
nossa inocência fomos consi-
derados culpados, invertendo-
-se assim a lógica da presun-
ção de inocência assegurada 

pela legislação. Soma-se ainda 
o fato de todo processo ser ba-
seado no regime disciplinar de 
1972, anterior à constituição 
vigente e amplamente questio-
nado pelos estudantes. Além 
do mais a USP usou como 
base do processo administra-
tivo o Estatuto do Servidor 
Público Estadual, que não esta 
mais em vigência.

Esta luta pela retomada de 
um espaço histórico dos es-
tudantes, pelo fim da polícia 
política e invasão de nossas 
vidas privadas, pelo aumento 
no número de vagas na mora-
dia e pela recuperação de um 
m´mínimo de autonomia per-
dida ao longo dos anos teve 
uma resposta similar ao que 
vimos na ditadura militar: 
mais de 20 processos admi-
nistrativos, 8 eliminações de-
finitivas, invasão da tropa de 
choque no domingo de carna-
val que resultou em 12 prisões 
(incluindo uma grávida e uma 
menor de idade). Não é por 
acaso que Rodas colocou um 
tenente do exército (Waldir 
Antônio Jorge) no comando 
da assistência social da maior 

universidade do país.
Como consequência da mi-

nha eliminação do corpo dis-
cente, no dia 01 de outubro ser 
a executada a ação de reinte-
gração de posse que a univer-
sidade moveu contra mim em 
relação á vaga que ocupo na 
moradia com meu filho de 11 
meses. Tal conclusão virá an-
tes do resultado do mandado 
de segurança que ainda tra-
mita na 10ª vara da fazenda 
pública e que poderá reverter 
minha expulsão.

Segundo o resultado final 
do processo administrativo, 
coube a mim tal pena pelo 
“fato de que, na qualidade de 
integrante da AMORCRUSP à 
época, gestão da chapa Aroei-
ra, participou dos atos perpe-
trados por aquela associação 
atinente à organização, delibe-
ração e invasão da Divisão de 
Promoção Social da COSEAS, 
sendo identificada pelos agen-
tes da administração”. Obser-
vação: no dia eu não estava 
presente!

amanda freIre de sousa
(estudante eliminada da USP)

Mande seu texto para o 
Jornal da USP Livre!
Quer ter um artigo publicado? É fácil! En-
vie seu texto com no máximo 2.400 caracteres 
(com espaços) para:

e-mail:  usplivre@hotmail.com  


