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“USP, ame-a 
ou deixe-a”

434 dias sob 
intervenção 

policial

Somos 
Retomada 
assim como 
somos 27 de 
Outubro

Nesta edição, o artigo publi-
cado aqui ao lado apresenta os 
motivos pelos quais a redação 
do Jornal da USP Livre! apoia 
a chapa Retomada para as elei-
ções da Amorcrusp (a Associa-
ção de Moradores do CRUSP).

Achamos conveniente ex-
plicar aqui também que, da 
mesma forma que defendemos 
a Retomada do CRUSP pelos 
próprios estudantes, defende-
mos a chapa 27 de Outubro, 
que concorre às eleicões do 
DCE que serão realizadas no 
final deste mês.

Assim como na Retomada, 
na 27 de Outubro estão com-
panheiros que participaram das 
principais lutas na USP no últi-
mo período e que não abaixa-
ram a cabeça diante da ditadura 
imposta pelo reitor-interventor.

Chamamos os estudantes a 
conhecer e debater os progra-
mas de ambas as chapas que 
se lançam na disputa eleitoral 
com o objetivo de retomar a 
luta iniciada em 27 de Outubro 
do ano passado.

ElEiçõES PaRa a amORcRUSP

POR QUE APOIAMOS 
A CHAPA RETOMADA

Diante das eleições para a 
Associação de Moradores do 
CRUSP (Amorcrusp) e da ne-
cessidade de se travar uma luta 
no interior da moradia contra 
os ataques da SAS/Coseas e da 
reitoria a esta, nós da redação 
do Jornal da USP Livre! esta-
mos declarando nosso apoio à 
Chapa Retomada.

Quem faz parte da 
chapa Retomada?

Esta chapa é composta por 
aqueles que participaram e 
apoiaram as principais mobili-
zações do último período, no 
CRUSP e na USP de um modo 
geral (ocupação da Coseas/
Moradia Retomada, a luta de 
27 de Outubro contra a PM, a 
ocupação da administração da 
FFLCH e da Reitoria no final 
do ano passado etc.). 

A chapa Retomada reivin-
dica que a AMORCRUSP seja 
voltada para a mobilização dos 
moradores para reivindicarem 
melhorias e o fim da interven-
ção ditatorial da SAS.

Defendemos a chapa Reto-
mada porque nela estão com-
panheiros que defendem e lu-
tam para que o movimento se 

liberte das amarras impostas 
pelo burocratismo reinante nas 
entidades do movimento estu-
dantil (DCE e CAs).

Na atual situação, em que 
os ataques visam dar poder à 
reitoria para expulsar qualquer 
morador quando bem enten-
der, uma associação de mora-
dores pode cumprir um papel 
decisivo no combate pelas rei-
vindicações mais sentidas dos 
cruspianos. 

Entre os ataques recentes 
da reitoria, está a expulsão de 
moradores por se mobilizarem 
e a expulsão por “mau desem-
penho”.

É preciso que a Associação 
deixe de ser um instrumento 
de contenção dos estudantes, 
e dê uma perspectiva real de 
mudança no poder dentro da 
moradia estudantil e da uni-
versidade.

Para isto, as assembleias 
precisam acontecer com regu-
laridade, serem convocadas de 
verdade e ter poder deliberati-
vo na vida do CRUSP. 

O poder sobre a moradia 
deve ser daqueles que nela vi-
vem, isto é, os verdadeiros in-
teressados na melhoria e ma-
nutenção do CRUSP.

a chapa Retomada 
tem um programa 
de luta para os 
estudantes

No programa da chapa Re-
tomada estão incluídos pontos 
que sempre fizeram parte do 
programa fundamental deste 
jornal, que é: “Fora Rodas e 
a Pm! Universidade Pública 
e Gratuita! Poder Estudan-
til!”. 

As reivindicações cen-
trais do programa do Jornal 
da USP Livre! se encontram 
traduzidas em questões es-
pecíficas e concretas no pro-
grama da chapa Retomada, 
que defende a luta contra o 
convênio USP-PM e o esta-
do de vigilância imposto pela 
reitoria à universidade e, par-
ticularmente, ao CRUSP; a 
luta em defesa do direito do 
estudante ao acesso à univer-
sidade pública, com a amplia-
ção de vagas no CRUSP até o 
atendimento da demanda real 
e a luta pela independência da 
organização estudantil diante 
da ditadura policial imposta 
pelo reitor-interventor à uni-
versidade.
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Estudantes ocupam reitoria da PUC
Na noite da última terça-

-feira, 13, os estudantes ocu-
param a reitoria da PUC em 
São Paulo. A decisão foi toma-
da pela Assembleia geral que 
contou com a presença de três 
mil estudantes.

A assembleia também de-
cretou greve geral. Após o fim 
da assembleia, os estudantes 
realizaram um “cadeiraço”, 
retirando as cadeiras das salas 
de aula e espalhando-as pelo 
campus. Uma barricada de ca-
deira foi montada na porta da 
reitoria. 

Os estudantes se levanta-
ram contra a ditadura da Igre-
ja. Assim como na USP, a pro-
fessora de Letras Anna Cintra 
foi eleita com um único voto 
do cardeal arcebispo de São 
Paulo, Dom Odilo Scherer, 
grão-chanceler da instituição. 
Cintra havia ficado em último 
lugar na lista tríplice resultante 

das eleições diretas para reitor 
realizadas na PUC-SP no mês 
de agosto.

Segundo um estudante en-
trevistado pelo portal G1, os 
estudantes lutam “em defesa 
da democracia no processo 
eleitoral e não aceita o proces-
so de intervenção da Fundação 
São Paulo e, mais especifica-
mente, do grão-chanceler Dom 
Odilo Scherer”.

Outro estudante, entrevista-
do pela Folha de S. Paulo, afir-
mou que “A nomeação de Cin-
tra é um desrespeito à tradição 
democrática da PUC”.

A escolha da reitora não foi 
por acaso. Ela tem profunda li-
gação com a fundação São Pau-
lo, que controla a PUC. A sua 
candidatura está a serviço dos 
interesses da fundação privada, 
que vem  intensificando os ata-
ques aos estudantes com o au-
mento de mensalidades etc.

Próximo debate será 
realizado dia 21

Nesta terça-feira foi reali-
zado o primeiro debate entre 
as chapas que concorrem para 
a Amorcrusp. Apesar de haver 
três chapas, apenas duas par-
ticiparam. O próximo debate 
que ocorrerá na quarta-feira da 
semana que vem (21/11), na 
Ágora ou na sala 51 (em caso 
de chuva); o horário e a estrutu-
ra serão decididos ainda hoje às 
23h no espaço da Amorcrusp.

Com piquetes, oCupação e greve: estudantes ocuparam os corredores da PUC em 
protesto contra a intervenção da Igreja na esolha do reitor da universidade feita em eleição direta.
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O diploma
Henrique Carlos andava 

abatido, cabisbaixo, arrastando-
-se pelo corredor do CRUSP, 
pois as assembleias estavam 
frequentes ultimamente. Toda 
terça-feira, os moradores des-
ciam à agora para discutirem as 
questões políticas que os aflin-
giam e, uma vez reunidos, aca-
bavam por decidir ações para 
reverter a situação subalterna 
diante da Sas/Coseas/Reitoria, 
implicando assim, intensas mo-
bilizações: havia muitos car-
tazes, crafts, panfletos, jornais 
demasiado denunciativos, pala-
vras de ordem à flor da pele, pi-
xações, passeatas, greve, enfim, 
muita baderna. Não que fosse 
contra a luta estudantil, mas as 
assembleias davam nisso e, aci-
ma de tudo, o desgastavam. Ple-
biscitos eram mais civilizados e 
eficientes. 

Sua desilusão estava para 
atingir um estágio avançado, 
não fosse chegar aos seus ouvi-
dos a seguinte notícia: a partir 
dali, as assembleias seriam ape-
nas mensais, pois o fluxo de mo-
radores havia diminuído e, além 
disso, a Sas/Coseas setenciara 
um toque de recolher à uma da 
manhã - os ataques do PCC, que 
horror! agora estavam aconte-
cendo na USP -, o que atrapa-
lhou a realização noturna das 
assembleias, que era o período 
mais acessível aos moradores. 
“Que bom que as gritarias das 
quatro da manhã não mais me 
importunarão”, pensava Henri-
que Carlos que, agora, sentia-se 
mais feliz e, consequentemente, 
obtinha maior rendimento aca-
dêmico. 

Alguns dias se passaram e o 
ato de colar cartazes restringiu-
-se apenas aos murais de dentro 
dos blocos (a SAS/Coseas havia 
retirado os murais do corredor), 
mas a comunicação pelos pan-
fletos (jogados soturnamente 
embaixo das portas, de madru-
gada) continuava. “Melhor as-
sim! olhar para aquela poluição 
visual na fila do bandejão me 
causava enjôo”. Henrique Car-
los passou a ter uma digestão 
mais saudável e até conseguiu 
ganhar uns quilinhos; estava 
mais corado também. 

Ao final do semestre, Hen-
rique Carlos dera por falta das 
assembleias: elas tinham sido 
suspensas (substituídas por reu-
niões secretas fora da USP). 
Estava radiante: livre das as-
sembleias, poderia decidir o 
que fazer sozinho e da melhor 
maneira. O assembleísmo havia 
finalmente acabado. Chegara 
à conclusão de que não só en-
gastalhavam seus estudos, as 
assembleias também geravam 
repressão, afinal, assistiu duran-
te as férias de dezembro seus 
participantes serem processa-
dos, presos e expulsos da uni-
versidade. 

Logo em seguida, saiu de 
viagem: retirou-se à casa de 

seus pais; conheceu paisagens 
do cerrado; visitou casa de ami-
gos antigos, também universi-
tários – alertando-os sempre do 
perigo das assembleias. Quando 
voltou, o CRUSP encontrava-
-se em situação muito melhor: 
um verdadeiro condomínio pe-
queno burguês, livre de maco-
nheiros gritando “autonomia 
cruspiana” pra cá e “abaixo a 
polícia militar” pra lá, e despro-
vido de vagabundos depravados 
correndo nus pelo corredor ou 
diluindo-se em suor e samba 
nas cozinhas, numa verdadeira 
sauna subversiva. Até o velho 
louco que enfeiava o CRUSP 
por ele perambulando e dizen-
do pertencer-se a uma galáxia 
soviétiva finalmente fora reti-
rado dali. O CRUSP passara de 
Conjunto Residencial da USP à 
Condominio Restrito da USP. 
A Amorcrusp fora dissolvida 
para dar lugar ao síndico - no-
meado pelo reitor - Waldir An-
tônio Jorge, que organizava as 
reuniões de condomínio impre-
terivelmente via skype. Assim, 
Henrique Carlos nem precisaria 
pisar para fora de seu quarto, 
já que as aulas haviam passado 
de presenciais à virtuais. Catra-
cas magnéticas substituíram os 
porteiros. Câmeras foram insta-
ladas no interior dos blocos, e 
muros com cerca elétrica foram 
erguidos ao redor do CRUSP. O 
Chicão morrera deprimido pou-
co antes dos outros cachorros 
serem sacrificados. A horta fora 
destruída. O Regimento muda-
ra: ninguém poderia entrar ou 
sair do CRUSP após às 22h. 
Ficara proibida a existência de 
crianças no interior do condo-
mínio. “Crianças são baguncei-
ras! como diria Nietzche: ‘ou 
filhos, ou livros’”, aliviava-se 
Henrique Carlos.

Alguns anos se passaram e 
nunca mais ouviu-se falar em 
processos, prisões ou expul-
sões. Ao final do curso, postava 
orgulhoso no Facebook: “viram 
só como a repressão vinha das 
assembleias? eu estava certo!” 
(ninguém curtiu).

No auge da sua extrema fe-
licidade, livre de repressão e 
com uma feliz perspectiva de 
uma vida nova pós universida-
de, algo incomum aconteceu: 
sua massa corporal foi fican-
do delgada; suas curvas foram 
sumindo, tomando aos poucos 
uma forma retilínea; inscrições 
como “Universidade de São 
Paulo” e a assinatura de João 
Grandino Rodas (já há oito anos 
no reitorado) apareceram e fixa-
ram-se em seu corpo como tatu-
agem. Enrolou-se. Entubou-se. 

Henrique Carlos transfor-
mou-se em diploma.    

isa lourenço 
(adaptado do conto “O arquivo”, de 

Victor Giudice, e inspirado nas expres-
sões “assembleísmo” e “assembleia gera 
repressão”, citadas em uma fala durante 
o debate entre chapas para a Amorcrusp 

no dia 13 de novembro de 2012)

“PlEbiScitO” PEla “dEmOcRacia” da USP:

Ninguém sabe! 
Ninguém viu!

Pouco mais de 10 dias atrás, 
em 6 de novembro, a página do 
DCE na Internet (Gestão Não 
Vou...) divulgou os resultados 
do chamado “Plebiscito” pela 
“Democracia” da USP. A divul-
gação, no entanto, ocorreu 10 
dias depois da fechadas as urnas 
do “plebiscito”!

Na página do oficial do 
DCE, foi publicado no dia 28 
de outubro, dois dias após o tér-
mino da votação, uma nota em 
que diz “Plebiscito movimenta 
a universidade”, dizendo que 
milhares votaram no Plebiscito 
pedindo democracia.

Dias depois, na página do 
DCE no facebook, um estudan-
te questiona sobre os resultados, 
“qual o número de alunos que 
disseram sim?” e membro do 
DCE diz : “estamos recebendo 
os resultados pelas localidades. 
Quando tivermos o resultado 
total, vamos divulgando.”. Ao 
mesmo tempo outro estudante 
aparece na conversa e comenta: 
“Eu não vi nada disso em Ribei-
rão, aonde esconderam essas ur-
nas? Não soube de ninguém das 
exatas, química, física, MAN, 
IBM que votou nisso aí...”. Não 
precisamos nem dizer que este 
comentário foi totalmente igno-
rado pelo membro do DCE dei-
xando o estudante sem resposta.

Os resultados são magros. 
O comparecimento às urnas do 
“plebiscito”, em algumas uni-
dades, foi muitas vezes menor 
do que o número de votantes 
nas eleições do DCE. Piraci-
caba (93 votos no “Plebiscito” 
contra 277 na eleição do DCE), 
Odonto (113 votos contra 176), 
San Fran (266 contra 491), Le-
tras (257 a 1.475)  etc.

De fato, o “plebiscito” do 
DCE teve menos votos que a 
própria chapa “Não vou” nas 
últimas eleições. Foram 4.591 
contra 6.964.

Independente do modo 

como foi feito, praticamente 
sem campanha e sem critério, 
é bastante questionável que um 
plebiscito que tenha poucos vo-
tantes e basicamente uma opção 
de escolha esteja demorando 
tanto para ser apurado. 

E mesmo pelas parcias 
apresentadas, a votação, mes-
mo questionável, foi baixíssi-
ma. Deu pra ver mesmo que  o 
Plebiscito, como disse o DCE 
“MOVIMENTOU” a universi-
dade... só que não.

É uma farsa completa em em 
todos os sentidos. Não só não 
“movimentou” ninguém, como 
era impossível de movimentar.

O “plebiscito” era uma frau-
de tanto do ponto de vista da 
forma, quanto do conteúdo.

Não apresentava uma ver-
dadeira escolha entre as opções 
que apresentava aos estudan-
tes. Não se propunha a efetivar 
seu resultado por nenhum meio 
(apresentação ao Conselho Uni-
versitário, petição junto à reito-
ria etc.).

Era, enfim, mero diverti-
mento macabro para aprendizes 
de políticos burgueses que esta-
vam brincando de plebiscito.

Algumas conclusões são 
obrigatórias a respeito desta 
fraude contra a vontade dos es-
tudantes.

1. A chapa “Não vou...” 
(Psol e PSTU) tentou colocar 
em prática o programa da di-
reita, organizada nas últimas 
eleições para o DCE na chapa 
“Reação”: nenhuma luta estu-
dantil, nada de greve, nada de 
contestar o poder da ditadura do 
reitor-interventor. Adaptaram-
-se, como prometiam não fazer, 
completamente à ditadura e ao 
esquema “parlamentar” do rei-
tor-interventor. Rodas finge que 
ouve a comunidade universitá-
ria, enquanto a dirige com mão 
de ferro, e os adaptados da “Não 
vou” fingem que falam alto o 

suficiente para ele ouvir.
Os estudantes ligam cada 

vez menos para o que dizem os 
pelegos comportados que diri-
gem o DCE. Se é que se pode 
confiar nos dados da apuração 
do “plebiscito”, divulgados 10 
dias depois das urnas fechadas 
(ou seja, se é que podemos acre-
ditar que houve mesmo mais de 
quatro mil votos), o número é 
significativamente menor do 
que o número de votos que a 
atual gestão do DCE recebeu 
nas eleições. São 2.373 votos a 
menos, quase 30% a menos, do 
que a própria chapa que orga-
nizou o plebiscito recebeu. Em 
comparação com o número total 
de votos para a eleição do DCE, 
os 4.591 votos do plebiscito re-
presentam menos de um terço 
dos 13.134 das eleições.

A direção pelega do DCE 
não serve para lutar, e também 
não serve para fazer eleições. 
Não houve nenhuma campanha, 
nenhum esclarecimento pré-
vio. Foi um “plebiscito” para 
consultar a opinião dos que já 
tinham opinião formada (se 
tanto), mas, mais ainda, para 
manter “unida” a tropa pelega. 
E só. A opinião do estudante 
que lutou contra a polícia em 27 
de outubro do ano passado, que 
ocupou a reitoria, que defende 
o “fora Rodas”, “fora PM” e 
que a universidade seja contro-
lada pelos próprios estudantes, 
foi deixada, olimpicamente, de 
lado.

Deixemos de lado os pele-
gos, os plebiscitos “para inglês 
ver”, e a papagaida “democrá-
tica”, que não é mais do que 
dar um cheque em branco para 
a reitoria preencher. Vamos à 
luta!

João andré
Militante da juventude do PCO e 
membro da chapa 27 de Outubro

Festa da chapa 
RETOMADA,
nessa quarta-
feira, 14/11, às 
23h no CRUSP


