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E, acreditem, as câmeras 
espiãs são para sua 
própria segurança...

428 dias sob 
intervenção policial Rodas usa novamente regimento 

da ditadura para punir estudantes
Duas moças e um ra-

paz sofreram a puni-
ção de suspensão por 

cinco dias na USP, a partir do dia 
31/10/2012. Outros três estudan-
tes serão suspensos por mais 15 
dias. A decisão foi divulgada na 
semana passada, às vésperas do 
feriado.

Eles foram acusados de agre-
dir um homem de quase dois me-
tros de altura que tirava fotos e 
provocava os estudantes nas as-
sembleias do Conjunto Residen-
cial da USP (CRUSP). Ele, com 
o nome de Pedrão, já foi visto 
entregando documentos (como 
fotos e outros papéis) na antiga 
Coseas, agora SAS (Superinten-
dência de Assistência Social).

A suspensão é mais um abuso 
da reitoria. Não existe nenhuma 
prova contra os estudantes e a 
reclamação de “Pedrão” foi aca-
tada integral e unilateralmente 
pela reitoria da universidade com 
o objetivo de intimidar o movi-
mento estudantil. As duas mo-
ças implicadas no processo não 
foram suspensas por terem sido 
eliminadas do quadro da univer-
sidade no processo movido pela 
reitoria contra estudantes que 
participaram da ocupação da Co-
seas em 2010. 

Outro ato em frente a Coseas, 
atual SAS, em 2010 ocasionou 
na suspensão de 15 dias de três 
estudantes a partir do dia 5 de 
novembro.

Sem nenhum prova, os estu-
dantes B., V. e S. foram suspen-
sos por 15 dias. A pena não se 
aplicará a um deles por não fazer 
mais parte dos quadros da USP, 
mas a penalização pode ser ano-
tada em seu prontuário.

Esse é a “nova USP” de João 
Grandino Rodas e do PSDB: re-
pressão e privatização. Rodas 
está deixando todos os estudan-
tes ativos no movimento estu-
dantil fichados e com isso pre-
tende paralisar um expressiva e 
importante ala do movimento. 
É, como dissemos anteriormente 
nesse jornal, o reitor que ficará 
conhecido por ter trazido a polí-
cia para dentro da universidade, e 
colocado os estudantes para fora.

Ainda existem mais de 50 
processados, presos durante a 
reintegração de posse da reitoria 
e da moradia retomada.

Todo o processo é fajuto e 
ao mesmo tempo em que é alvo 
dos protestos, Rodas foi quem 
indicou membros da comissão 
processante e ainda é quem dará 
a palavra final sobre as punições.

Big Brother is 
still watching 
you

Cuidado, uspianos! Apesar 
de ter tirado as câmeras es-
condidas no bandeijão central, 
há muitas outras câmeras na 
USP. No último dia 31, nossa 
redação flagrou a instalação de 
mais uma câmera, junta a ou-
tra, em frente à ECA.

A obra, reproduzida em par-
te ao lado, faz parte de uma 
reflexão sobre os acontecimen-
tos apresentados na USP nos 
últimos meses, com a tensão 
gerada pela presença da PM no 
campus. Relatórios apresenta-
dos nas Assembleias Estudan-
tis e na ALESP sobre a vigi-
lância da reitoria à comunida-
de universitária, assinalam um 
conflito entre aspetos tais como 
identidade, segurança e livre 
expressão, e os recursos em vi-
gilância que a estrutura de po-
der põe ao serviço do controle. 
Ao fazer um mapeamento das 
câmeras de vigilância da uni-
versidade, registra-se em foto e 
vídeo a imagem que é captura-
da desde a posição aproximada 
na que a câmera de segurança 
está gravando, no percurso a pé 
pelo campi da USP-Butantã.

José

A Arte como respostA

O mapa das câmeras de segurança da USP

Aponte a câmera de 
seu smartphone ou 
tablet para a imagem 
ao lado e visualize o 
mapa do projeto no 
Google Maps

Acima, foto do protesto realizado pelos estudantes durante os depoimentos 
dados pelos processados na Reitoria. Abaixo, a Moradia Retomada (Térreo 
do Bloco G, do CRUSP), desocupada pela polícia durante o carnaval.
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As ocupações do CRUSP e a 
perseguição política
“Ah, não existe coisa mais 
triste que ter paz
E se arrepender, e se 
conformar”

–Vinícius de Moraes
 
No dia 18 de março de 2010, 

no campus Butantã, a assembleia 
do CRUSP (Conjunto Residen-
cial da USP) deliberou ocupação 
imediata do térreo do bloco G. 
Na época, esse espaço era usur-
pado por burocratas da COSEAS 
(Coordenadoria de Assistência 
Social) e por um banco privado 
estrangeiro, o Santander. A prin-
cípio, aquela ocupação não ti-
nha a proposta de virar moradia. 
Como a burocracia não cedia em 
nada nas negociações, a ocupa-
ção virou a Moradia Retomada, 
que recebia estudantes que não 
conseguiram vaga no CRUSP, 
apesar de precisarem. Mas antes 
disso havia uma pauta. Em pri-
meiro lugar, pedia-se mais vagas 
para a moradia estudantil. Com 
as obras do bloco A1 atrasadas 
aquele ano, o CRUSP tinha sete 
blocos, dos doze originais. Três 
foram demolidos, suprimidos; 
dois são atualmente subutili-
zados pela reitoria. Todo ano o 
drama se repete, não há vagas 
para todos os calouros que preci-
sam. Centenas ficam de fora, não 
conseguem vaga. Em segundo 
lugar, pedia-se o fim do sistema 
de espionagem na moradia. Em 
uma reunião com a gestão da 
Amorcrusp, a cúpula da COSE-
AS deixou escapar relatórios fei-
tos pelos vigilantes do CRUSP. 
Além do estranho interesse pela 
vida amorosa e pelos hábitos 
noturnos alheios, os relatórios 
mencionavam realizações de as-
sembleias, relatando a pauta de 
discussões, listando presentes 
e registrando posicionamentos. 
Finalmente, entre outras reivin-
dicações, pedia-se critérios cla-
ros de seleção para o ingresso na 
moradia, exclusivamente socio-
econômicos. Até hoje a seleção 
é obscura, e cada vez mais obs-
cura. Os critérios não são conhe-
cidos, além de pesar a avaliação 
subjetiva das assistentes sociais, 
por meio de um critério chamado 
“parecer técnico”. (Significa que 
pra conseguir vaga a assistente 
social precisa ir com a sua cara). 
Resumindo, portanto, entre ou-
tras reivindicações a ocupação 
tinha uma pauta que pedia: -mais 
vagas no CRUSP; -desmante-
lamento do aparato de espiona-
gem; -critérios claros, objetivos 
e exclusivamente socioeconômi-
cos de seleção para ingressar na 
moradia estudantil.

Como se pode constatar, não 
era uma pauta extravagante. São 
reivindicações razoáveis de se 
fazer e possíveis de serem aten-
didas. É isso que chamam de ex-
tremismo hoje em dia. Pode-se 
constatar também que são exi-
gências legítimas e políticas. É 
isso que chamam de vandalismo. 

Portanto a pauta era razoável, 
legítima e política. E é preciso 
dizer aqui que essa pauta não 
surgiu na ocupação. A exigên-
cia de mais vagas, por exemplo, 
remonta pelo menos a 1996, no 
século passado. Essas deman-
das estavam sendo negociadas 
por meses com a coordenadoria, 
sem nenhum resultado. Nenhum 
compromisso, nenhuma promes-
sa, nenhuma concessão. É isso 
que a burocracia nomeou “diálo-
go”. A palavra “diálogo”, na USP 
de hoje, é o amuleto dos cínicos. 
Quando opõem o “diálogo” à 
ocupação omitem as negociações 
frustradas dos meses anteriores. 
Omitem que algumas dessas rei-
vindicações são bem antigas, e 
que enrolaram diversas gestões 
da Amorcrusp até que elas termi-
nassem, ludibriando-as por meio 
do “diálogo”. Esse “diálogo” é 
nada, apenas uma palavra fácil 
para dar ares de extremismo a 
quem está exigindo o mínimo.

Em vista do que foi exposto 
até aqui, podemos dizer: a pauta 
era legítima; a burocracia nunca 
esteve disposta a ceder espon-
taneamente. Esclarecido isso, 
coloquemos aqui o seguinte: foi 
essa ocupação que motivou a 
eliminação de oito estudantes da 
universidade. (Até agora, um de-
les conseguiu ser reintegrado por 
meio de uma liminar). Elimina-
ção é o imediato desligamento da 
universidade, sem possibilidade 
de reingresso, seja no corpo dis-
cente, docente ou como funcio-
nário. Essa é a punição reservada 
aos inconformados. É disso que 
se trata quando denunciamos a 
perseguição política na USP. A 
ocupação tinha motivação po-
lítica, e se impôs como método 
diante da intransigência da buro-
cracia.

O Magnífico Reitor João 
Grandino Rodas cometeu essas 
eliminações no dia 17 de dezem-
bro de 2011, aniversário da inva-
são do exército no CRUSP em 
1968, dias depois da decretação 
do AI V. Muitos foram presos, 
outros nunca apareceram, e mais 
de 800 foram abandonados na 
rodovia Raposo Tavares, depor-
tados para o meio do nada ape-
nas com a roupa do corpo. É im-
portante lembrar aquele CRUSP 
hoje. O CRUSP de Jeová Assis 
Gomes, de Chico Dialético, de 

Rafael Kauã, e de tantos outros. 
Um CRUSP fruto de ocupações, 
como o de hoje. Na década de 60 
aqueles prédios tiveram que ser 
ocupados para se tornarem mo-
radia. Nos anos 80 isso se repe-
tiu. Nos anos 90 também. E com 
a ocupação da COSEAS, essa 
primeira década do século XIX 
também não passou em branco. 
O bloco A foi fruto de ocupação. 
O B também. E o C, e o D, e o E, 
e o F, e o G. O CRUSP teve que 
se impor à USP.

Essa última ocupação tam-
bém renderá vagas. O térreo do 
bloco G, que foi sede da UEE, 
do DCE e da AURK nos anos 
sombrios da ditadura militar, não 
voltará para os burocratas. Será 
alojamento provisório, num re-
conhecimento involuntário da 
legitimidade das demandas do 
movimento. Contudo, ao custo 
de oito eliminações. Contudo, 
ao custo de uma reintegração de 
posse. No dia 19 de fevereiro, 
domingo de carnaval, às quatro e 
meia da manhã, um contingente 
de mais de 300 homens da PM 
de São Paulo expulsou as pesso-
as que estavam na ocupação, le-
vou-as para a delegacia. Depois 
as prenderam ao longo de um dia 
inteiro em celas claustrofóbicas, 
sujas de excremento e sangue, e 
só as soltaram sob fiança. Não 
eram mais as pessoas que ocu-
param inicialmente que estavam 
morando lá. A Moradia Retoma-
da já tinha recebido diversos mo-
radores novos. Chegamos a uma 
situação em que morar é um cri-
me, é excessivo. Estamos aquém 
até mesmo de um estado “demo-
crático de direito”. Desvirtuam 
as leis para justificar barbari-
dades. É esse tipo de coisa que 
chamamos de criminalização dos 
movimentos sociais.

Mas não vai funcionar. Nin-
guém irá se arrepender de ter 
lutado pelo que é justo. Não va-
mos nos conformar. Enquanto a 
estrutura de poder da universida-
de for centralizadora e autoritária 
a resistência e o inconformismo 
persistirão. Enquanto a USP con-
tinuar excluindo pessoas, mesmo 
depois de elas terem driblado o 
filtro social do vestibular, a ne-
cessidade continuará levando 
naturalmente ao “extremismo”. 
É tempo de revolta.

William

relAto

Existe vida além 
da sala de aula!

Sim! Isso é um desabafo 
pessoal!

Hoje (ontem na verdade, 
mas como ainda não consegui 
dormir...) entreguei as alega-
ções finais do meu processo ad-
ministrativo, relativo à minha 
prisão na Moradia Retomada 
(Crusp) no Domingo de carna-
val desse ano (antes das aulas 
começarem).

E me revirando na cama 
sem sono, eu me perguntei sin-
ceramente se eu ficaria triste ou 
orgulhoso, ou os dois, se eu for 
eliminado da USP nesse Natal. 
(porque essas decisões só apa-
recem na véspera do Natal na 
USP, como ocorreram com as 
últimas eliminações)

Eu ficaria triste por ser for-
çado a parar o curso (que gos-
to, apesar de tudo) e mudar de 
uma forma abrupta minha vida, 
porque as únicas coisas que me 
prendem a São Paulo nesse mo-
mento (eu sou de Brasília) são 
a universidade e minha namo-
rada.

Eu ficaria orgulhoso porque 
de alguma forma o atual reitor, 
o Grandino “irmão” Rodas, 
estaria dizendo que eu não me 
encaixo no tipo de universidade 
que ele idealiza, o que poderia 
ser considerado um elogio nos 
marcos atuais privatista, elitista 
e policialesco que ele pretende 
impor à comunidade universi-
tária.

Poderia ficar orgulhoso 
também porque eu me juntaria 
aos muitos estudantes, funcio-
nários e professores que foram 
expulsos dessa instituição du-
rante a Ditadura Militar (e mui-
tos deles “desapareceram” nos 
porões da ditadura) porque lu-
taram por um Brasil mais justo.

Ficaria orgulhoso também, 
porque antes de estudar na USP, 
eu estudei na UNB. A universi-
dade que talvez tenha sofrido a 
intervenção mais dura da Dita-
dura Militar, que levou inclusi-
ve à imposição de um reitor que 
era Capitão de Mar e Guerra. E 
de alguma forma eu me senti-
ria mais próximo das pessoas 
que lutaram contra a ditadura 
nessa universidade e sofreram 
perseguições por conta disso. 
A UNB foi invadida por tropas 
militares 9 dias após a deposi-
ção do então presidente João 

Goulart em 64. 14 ônibus de 
militares provenientes de MG 
invadiram o campus interditan-
do-o por duas semanas. No ano 
seguinte, os professores e estu-
dantes iniciaram uma greve em 
protesto contra a demissão de 3 
docentes. Depois disso, mais 15 
docentes foram demitidos acu-
sados de subversão. Em soli-
dariedade aos colegas, 223 dos 
305 professores da instituição 
pediram demissão! Entre eles 
o educador Paulo Freire, Athos 
Bulcão e Josué de Castro, que 
escreveu o clássico “Geografia 
da fome”. Esse ato, que marcou 
profundamente a história dessa 
universidade (que tinha uma 
proposta tida como inovadora 
para os padrões da época) foi 
um exemplo de solidariedade 
e protesto diante da ditadura  
para toda sociedade brasilei-
ra. Um ato como esse, é quase 
impensável em tempos de um 
carreirismo atroz nas universi-
dades.

É agora que o título desse 
post pode fazer algum sentido. 
Ajudei a organizar na USP uma 
série de atividades que termina-
ram hoje na Semana (prolonga-
da!) de resistência 27 de Outu-
bro. Essa semana contou com 
uma festa-protesto e 3 debates 
com temas muito relevantes 
para o momento atual da uni-
versidade como a repressão ao 
movimento estudantil e o papel 
da polícia (que mata a cada dia 
mais em SP!) na repressão aos 
movimentos sociais como um 
todo. E foi triste ver o desprezo 
de muitos estudantes com essas 
atividades, seja porque o tema 
não lhe interessa, seja porque 
não teve um professor passan-
do a lista de chamada ou entre-
gando um diploma de partici-
pação que conta horas de ativi-
dades extra-curriculares para o 
seu diploma. Pra ser um pouco 
mais otimista, eu acredito que 
a USP esteja numa espécie de 
ressaca política depois das mo-
bilizações que ocorreram ano 
passado. E segundo a tradição 
recente uspiana, as mobiliza-
ções ocorrem de 2 em 2 anos 
(2007, 2009, 2011). Segundo 
essa tradição, 2013 será um ano 
de luta! Que assim seja e que 
não seja tarde de mais!!

Anônimo, a pedido do autor 
que quer evitar mais retaliações


