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E 365 dias do jornal 
de resistência à ela e 

à ditadura de Rodas

427 dias sob 
intervenção policial Guarda Universitária já 

atua como PM na USP
Na última edição 

do Jornal da USP 
Livre! (nº 77, 

5/11/2012), foram publicadas 
duas matérias sobre a ação da 
Guarda Universitária (GU) na 
madrugada do dia 2 de novem-
bro no campus Butantã. Uma 
era a nota da Associação Al-
tética Acadêmica Oswald de 
Andrade da FFLCH e a outra, 
um relato de um estudante que 
estava no local e presenciou os 
acontecimentos. 

O que chama a atenção nos 
dois textos é como a ação da 
GU praticamente não se dife-
rencia em nada daquela da Po-
lícia Militar. Segundo os rela-
tos, houve revistas, truculência, 
acusações falsas, prisão, des-
respeito aos cidadãos (estudan-
tes), violência desmedida, atu-
ação à margem da lei, guardas 
sem identificação etc., todas tí-
picas características do “modus 
operandi” da PM paulistana.

O estudante abordado pela 
GU/PM foi agredido violen-
tamente, teve os documentos 
“apreendidos”, ficou imobiliza-
do, foi acusado de atropelar um 
cone, um cavalete, um guarda, 

acusado de portar cerveja (não 
sabíamos, até esta intervenção 
da GU, que se tratava de um 
crime). São todas acusações 
falsas e típicas de uma aborda-
gem policial que tenta a todo 
custo incriminar os “suspeitos”. 

A estudante foi tratada 
como uma verdadeira dama. 
Segundo seu relato, ao pedir 
explicações sobre a falta de 
identificação dos guardas foi 
“empurrada e referida como 
‘nóia’ e ‘vadia’”.

O que chama a atenção é 
que todas estas ações foram 
feitas por Guardas Universitá-
rios e não Policiais Militares, 
pelo menos no que diz respei-
to ao uniforme. Fica aqui a 
pergunta: Vários  PMs estão 
trabalhando disfarçados com 
uniforme de guarda univer-
sitários? Ou os três coronéis 
da PM contratados por Rodas 
para comandar a Guarda já es-
tão treinando os atuais agentes 
ao moldes do treinamento que 
a PM recebe no batalhão?

Só mais uma reflexão: no 
relato da estudante, ela diz que 
foi pedir “ajuda” para a PM 
que apareceu depois no local 

para registrar a agressão física 
sofrida pelo guarda e o policial 
disse para ela “resolver o pro-
blema com a reitoria”. 

Esta situação mostra como 
a PM que atua na USP não vai 
sequer registrar uma queixa, 
um Boletim de Ocorrência e 
muito menos proteger nenhum 
estudante.

Ou seja, os PMs atuam em 
favor da reitoria, não vao re-
ceber nehuma queixa ou fazer 
B.O. que seja pedido por estu-
dantes! A PM não é uma poli-
cia a serviço do cidadão, dos 
estudantes ou funcionários da 
USP! É uma polícia particular 
de Rodas! Agora, usando dois 
uniformes diferentes.

Um ano de Jornal da USP Livre!

A voz dos estudantes contra 
a ditadura na universidade
Hoje, 7 de novembro, 

o Jornal da USP 
Livre! completa um 

ano de existência. 
O jornal é uma iniciativa 

dos estudantes que lutaram 
contra a PM e a reitoria no fi-
nal do ano passado e que esti-
veram à frente de importantes 
mobilizações como a ocupa-
ção da administração da FFL-
CH e da reitoria. 

Chegamos à nossa edição 
de nº 78 com mais de 320 mil 
exemplares distribuídos, mais 
de 660 matérias, notícias, de-
núncias, testemunhos, histori-
nhas, crônicas, críticas, poe-
sias, músicas, charges e uma 
infinidade de contribuições de 
estudantes que encontraram 
no jornal uma forma de ex-
pressão.

Com tiragem média de 

3.000 exemplares o jornal tem 
regularidade quase diária e 
em algumas edições especiais 
chegou a 7.000 exemplares. É 
distribuído nos campi da capi-
tal e tem leitores cativos em 
diversas unidades da USP. 

Agradecemos, aqui, tam-
bém aos nossos “assinantes”, 
os moradores do CRUSP que 
recebem seus exemplares re-
gularmente em cada um dos 
mais de 500 apartamentos da 
moradia estudantil.

O primeiro número do Jor-
nal foi publicado no dia sete 
de novembro de 2012, durante 
a ocupação da reitoria da USP, 
aliás, na véspera da violen-
ta desocupação pela PM que 
prendeu 73 estudantes. Desde 
então o jornal acompanhou o 
dia-a-dia da universidade com 
notícias e textos de debate so-

bre diversos temas relaciona-
dos ao movimento estudantil, 
e à luta democrática de estu-
dantes, funcionários e profes-
sores contra a ditadura do rei-
tor-interventor João Grandino 
Rodas.

O jornal é sustentado pela 
contribuição voluntária dos 
estudantes que depositam suas 
moedinhas nas latinhas de co-
leta; pela venda de rifas e de 
depósitos na conta emprestada 
de um dos colaboradores. Ele 
acompanha de perto o anda-
mento dos processos contra os 
estudantes e esteve presente 
nos principais eventos de luta 
da comunidade universitária 
ocorridos nos últimos meses.

O USP livre! virou refe-
rência para a divulgação de 
eventos organizados pelos 
estudantes. Mas é também, e 

principalmente, uma tribuna 
para os estudantes denuncia-
rem as atrocidades cometidas 
pela reitoria. A última delas 
foi a descoberta de câmeras 
escondidas em quadros no 
Bandejão Central.

Diferentemente dos demais 
órgãos de imprensa que circu-
lam na universidade, o USP 
livre! tem como objetivo ser 
a expressão de luta por uma 
universidade pública e gratui-
ta, sem PM, sem o Rodas e na 
defesa do Poder Estudantil.

Agradecemos a todos os 
colaboradores e simpatizantes 
e convocamos a todos a fazer 
parte deste projeto.

Vida longa para o Jornal 
da USP Livre! 

A REDAÇÃO

SS: A “Superintendência de 
Segurança” de Rodas

USP não 
é a única 
a abusar 
no uso de 
câmeras

Recentemente aconteceram 
dois casos sobre câmeras em 
sala de aula em São Paulo. Isto 
aconteceu em instituições par-
ticulares, o colégio Rio Branco 
e a faculdade Fundação Arman-
do Alvares Penteado (FAAP).

No primeiro, as câmeras 
foram instaladas em setembro, 
durante o final de semana, em 
nove salas usadas pelos alunos 
do terceiro ano do ensino mé-
dio. Durante o intervalo, irri-
tados com a ação da diretoria, 
os alunos não voltaram para a 
sala, em forma de protesto. Em 
pouco tempo o pátio do colégio 
estava cercado por seguranças 
que impediram os alunos de 
voltar para a sala e todos foram 
suspensos pela ação.

Na semana anterior a isto, 
parte destes alunos se mani-
festou contra um problema na 
distribuição de notas.

Segundo a denúncia de um 
aluno do curso de cinema da 
FAAP, recentemente sua turma 
e o professor também notaram 
a presença de uma câmera den-
tro da sala de aula.

Em ambos os casos a insti-
tuição se quer avisou aos filma-
dos da instalação.

AJUDE A 
SUSTENTAR 
A IMPRENSA 
ESTUDANTIL 
INDEPENDENTE
Compre a nossa rifa com 
um dos colaboradores do 
jornal
deposite qualquer quantia 
e ajude-nos a sustentar uma 
imprensa independente e 
de luta por uma USP Livre!
CAIXA eCONÔmICA 
federAL
titular: rafael Nascimento    
Agência: 0255     Opera-
ção: 013   Conta Poupança: 
00153643-4

livre!
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USPiona: o caso das câmeras ocultas no 
bandejão e uma proposta de ação

Olá pessoas,

Semana passada fomos 
surpreendid@s com a notícia 
das câmeras de vigilância

escondidas atrás de alguns 
quadros na parede do bandejão 
central, de frente às catracas de 
entrada

( h t t p : / / u s p l i v r e . o r g .
br/2012/10/31/cameras-espias-
-no-bandejao-central).

Achamos que a paranóia do 
controle e vigilância na USP ul-
trapassou o limite do bom sen-
so, e que agora é preciso fazer 
alguma coisa a respeito.

Na próxima quarta-feira 
(7/11) vamos fazer uma con-
versa no prédio da Geografia, 
pra falar sobre essa história das 
câmeras e já começar a organi-
zar uma ferramenta coletivo de 
trabalho para apurarmos o que 
está acontecendo na universi-
dade e produzir mais informa-
ções a respeito.

Em outras palavras, a idéia é 
começar uma investigação co-
laborativa (no esquema “Cro-
wdSourcing”) sobre o aparato 
de vigilância interna da USP, 
pra entender melhor qual é a 
desse “grande irmão” que nos 

observa.
Queríamos muito que tod@s 

vocês pudessem estar presen-
tes.

QUARTA-FEIRA, DIA 7 
DE NOVEMBRO

ÀS 19H, NA SALA 4
PRÉDIO DA GEOGRAFIA 

- FFLCH-USP
(Tragam seus computado-

res, se possível)

Um abração e até mais.

Florence e o pessoal

Em 2001, reitoria já queria instalar câmeras espiãs
O interesse da reitoria em 

espionar a vida dos uspianos é 
antiga. Mas não é preciso voltar 
à ditadura militar, quando havia 
(como se não houvesse hoje) 
policiais infiltrados nas univer-
sidades. Existem documentos 
de 2001 que mostram a arapon-
gagem da Coseas (atual SAS) e 
até o plano de instalação de câ-
meras camufladas na região do 
CRUSP.

Estes documentos foram 
descobertos na ocupação do tér-
reo do bloco G, em 2010. Entre 
eles, um referente a 2001, faz 
uma análise do CRUSP, indi-
cando os “grupos problemas”, 
que se dividiam em dois, agru-
pamentos políticos que sempre 
se opunham às ações da Coese-
as e um grupo que comete su-
postos atos ilícitos. Com isto, 
eles criam um “plano de segu-
rança” para “limpar o terreno”.

Objetivo principal deste pla-
no é principalmente monitorar 

a rotina dos cruspianos, com 
a ajuda de moradores que têm 
envolvimento com a Coseas, 
porteiros, vigias e a instalação 
de câmeras camufladas. Na lista 
de recursos materiais necessá-
rios para isto, está um aparato 
de filme de espionagem, como 
Rádios HTS para comunicação 
direta com a guarda; detectores 
de metais “discretos”; binócu-
los com visão noturna; botões 
de pânico nas portarias; e oito 
câmeras móveis de alta resolu-
ção e camufladas.

Este documento, ainda, indi-
cava onde estariam instaladas, 
sendo três nos corredores e duas 
nas proximidades do CRUSP. 
Elas nunca foram relatadas pe-
los moradores, mas estavam 
programadas para serem insta-
ladas entre agosto e setembro de 
2002. Outros documentos en-
contrados na moradia retomada 
traziam relatos dos porteiros 
sobre diversos detalhes da vida 

dos moradores, como o horário 
em que chegaram, se receberam 
visitas, fizeram “festas” na co-
zinha, etc.

Isto foi bem antes de se co-
meçar a instalar oficialmente 
câmeras na universidade. Em 
2006, foi anunciada a instala-
ção de 64 câmeras durante as 
férias de julho, sendo cinco em 
torno da reitoria e com alcance 
de 360º. 

No final do mesmo ano, foi 
anunciada a compra de mais 
168 câmeras, com isto, à época 
havia mais câmeras no campus 
Butantã do que em todo o resto 
da cidade. 

Em 2010, já sob o coman-
do de Rodas, foram compradas 
mais 85 câmeras, cinco com in-
fravermelho e 10 com poder de 
girar 360º, com as quais foram 
gastos R$ 2,5 milhões.

Junto destas, não se sabe 
quantas pode haver escondidas 
pela universidade.

aPóS a deScoberta de câmeraS eSPiãS...

Quem melhor para falar 
sobre segurança e privacidade 
na USP se não um coronel?

Na próxima quinta-feira (8), 
acontecerá a primeira mesa re-
donda do ciclo “Ética e Univer-
sidade” que debaterá “seguran-
ça e privacidade”. Para compor 
a mesa, foram convidados o pro-
fessor Sérgio Adorno, recém-
-eleito diretor da FFLCH, Lean-
dro Piquet Carneiro, professor 
de Relações Internacionais e, 
claro, o coronel Glauco Carva-
lho que atua em Guarulhos.

Engraçado. O Reitor que 
nunca se pôs à disposição de ne-
gociar com manifestantes, pune 
estudantes e funcionários com 
base em um estatuto do período 
da ditadura, agora quer debater 
ética. Organiza o debate sobre 
privacidade e segurança uma se-
mana após os estudantes encon-
trarem câmeras no bandejão. E, 
conseguirá, mesmo assim, tirar 
conclusões favoráveis a si.

Todos os membros citados 
e até a mediadora, Maria Her-

mínia Almeida, são membros 
da burocracia universitária que 
apóia Rodas, ou do próprio go-
verno do estado. Adorno é o 
candidato à diretoria da FFLCH 
escolhido (e imposto) por Rodas 
para dividir a faculdade; Lean-
dro Piquet, é coordenador do 
programa de pesquisa em segu-
rança e criminalidade do NUPPs 
e funcionário da Globo; Glauco, 
para começar, é um dos chefões 
da PM e membro de confiança 
do governador; já Hermínia, era 
apoiadora de Suelly Vilela e se 
já se pronunciou contra o movi-
mento estudantil.

Como se pode ver, Rodas 
está em terreno favorável. Di-
ficilmente estes debatedores 
se colocarão contra os ataques 
deferidos contra aqueles que se 
organizam contra a destruição 
da USP. Pelo contrário, devem 
até mesmo justificar o fim de 
qualquer privacidade em prol da 

“segurança”.
É preciso frisar, no entanto, 

que a segurança dita nesta mesa-
-redonda e a defendida por Ro-
das quer dizer repressão. Todas 
as medidas tomadas por ele com 
esta bandeira, acabaram por se 
virar sempre contra a comunida-
de universitária. Como o convê-
nio com a PM que levou à prisão 
de três estudantes e as desocupa-
ções extremamente violentas, as 
câmeras foram usadas contra os 
estudantes processados e agora 
são colocadas escondidas, etc.

O único lado bom do debate 
que ocorrerá no IEA, às 3h da 
tarde, é que será aberto a comu-
nidade. Quem sabe alguns estu-
dantes não apareçam por lá para 
se manifestar contra esta farsa e 
a perseguição do “Grandino Ir-
mão”.

lúcio Falsi

aS eleiçõeS eStUdantiS e a 
lUta na UniverSidade

Pelo fim da 
ditadura de Rodas

As eleições para o DCE e 
centros acadêmicos se aproxi-
mam e coloca-se em pauta qual 
política deve ser levada adiante 
nas entidades e no movimento 
estudantil da USP.

A universidade vive atual-
mente sob a ditadura de João 
Grandino Rodas, colocado na 
reitoria pelo PSDB para pri-
vatizar a universidade. Para 
atingir esse objetivo, Rodas 
colocou em prática um plano 
repressivo, que visa a esma-
gar os movimentos dentro da 
universidade, em especial de 
estudantes e funcionários, que 
poderiam opor uma séria resis-
tência à verdadeira destruição 
da universidade que esse plano 
representa.

Se, de um lado, essa ditadu-
ra se baseia na força repressiva 
da polícia e do Estado, por ou-
tro se apoia na política pelega 
da esquerda pequeno-burguesa, 
em especial o Psol e seu apên-
dice, o PSTU, que procura a 
todo momento barrar a mobili-
zação independente contra Ro-
das e a PM. Essa esquerda é na 
realidade antimovimento estu-
dantil, procurando sufocar toda 
e qualquer tentativa indepen-
dente dos estudantes se orga-
nizarem. As próprias eleições, 
para as entidades que deveriam 
ajudar a organizar essa luta, e 
que agora estão em pauta, são 
feitas de maneira fajuta, à se-
melhança da eleição organiza-
da pela própria burguesia. Que 
seja assim não surpreende, uma 
vez que o próprio Psol se alia 
e recebe apoio nas eleições de 
empreiteiras, grandes empresas 
e de partidos burgueses, como 
PPS, PSDB e DEM.

O bloqueio que essas orga-
nizações impõem ao movimen-
to debilita a luta contra a reito-

ria e faz com que o movimento 
estudantil propriamente dito só 
consiga se manifestar quando 
os setores combativos ocupam 
prédios, se enfrentam com a 
polícia etc.

Diante dessa situação, na 
eleição para o DCE e para os 
centros acadêmicos está colo-
cado o problema não de discu-
tir detalhes e particularidades, 
mas sim de impulsionar o mo-
vimento de luta independente 
contra Rodas e a PM. É preciso 
ter em mente que sem derrotar 
Rodas, a PM e a privatização, 
de nada adianta resolver peque-
nos problemas parciais.

Também nesse sentido, cha-
mamos à construção de chapas 
nos cursos que estejam ligadas 
a esse objetivo mais amplo e 
geral. A luta é uma só e dividir 
os estudantes em pequenos ni-
chos dentro da universidade em 
nada contribui para alcançar 
nossas reivindicações.

Chamamos assim à reorga-
nização do bloco que concorreu 
pela chapa 27 de Outubro para 
se lançar novamente às elei-
ções, tendo como eixo central 
a luta pela derrubada de Rodas, 
pela expulsão da PM do cam-
pus, pelo fim dos processos e 
da perseguição política contra 
estudantes e funcionários, em 
defesa da universidade pública 
e gratuita e da maioria estudan-
til no governo da universidade. 
Não achamos que nessas elei-
ções seja fundamental ganhar o 
aparelho do DCE, mas sim que 
elas sirvam para fazer campa-
nha entre os estudantes e sejam 
um passo para a próxima mo-
bilização com vistas a acabar 
com a ditadura na USP.

aliança da Juventude 
revolucionária - aJr 

Juventude do Pco

Trecho de documento encontrado pelos estudantes na ocupação/
retomada da COSEAS em 2010 mostra a “lista de compras” da 

reitoria para reforçar a arapongagem da USP... em 2001!


