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“USP, ame-a 
ou deixe-a”

441 dias sob 
intervenção 

policial

Contra a 
perseguição ao 
prof. Eduardo 
Navarro

Alunos da Faculdade de Filo-
sofia Letras e Ciências Humanas 
da Universidade de São Paulo 
lançaram na semana passada um 
abaixo-assinado em defesa da 
participação do professor Eduar-
do Navarro em concurso público 
para professor titular. 

Os estudantes exigem que 
o concurso seja aberto na área 
de especialidade do docente de 
maior antiguidade de titulação 
de Livre-Docência, conforme o 
que determinam normas inter-
nas do DLCV estabelecidas em 
1991, o que acarreta que este seja 
na Área de Línguas Indígenas 
do Brasil. Pedem ainda que não 
hajam mudanças nessas regras 
neste momento com a intenção 
de prejudicar o prof. Eduardo.

Curta a página e assine a peti-
ção para apoiar o professor.

Mais detalhes em: http://
www.facebook.com/pages/
Perseguição-ao-Prof-Eduar-
do-Navarro/126240184199225

7 chapas concorrem ao DCE
Apenas uma defende de 
verdade a luta dos estudantes

Nove meses depois, acon-
tecem novamente elei-

ções para a diretoria do DCE 
Livre da USP.

A chapa 27 de Outubro, for-
mada durante a ocupação da rei-
toria e no calor da luta contra a 
PM e a perseguição política na 
USP, se apresenta novamente 
nas eleições que ocorrerão nos 
próximos dias 27, 28 e 29 de 
novembro, chamando os estu-
dantes a lutar e a não confiar nas 
promessas das direções estudan-
tis atuais e da reitoria.

O Jornal da USP Livre!, tal 
como fez na eleição de março, 
declara novamente seu apoio à 
chapa 27 de Outubro e expli-
ca aqui os motivos pelos quais 
considera esta chapa a única 
que verdadeiramente representa 
a luta dos estudantes, de modo 
consequente, concreto, contra 
a ditadura do reitor-interventor 
João Grandino Rodas, a inter-
venção policial, os processos e a 
perseguição política.

A luta não acabou 
com o fim da greve

A luta dos estudantes não se 
iniciou propriamente no dia 27 
de outubro do ano passado. Este 
foi apenas um estopim para a 
resposta dos estudantes à atual 
etapa da crise na universidade. A 
luta tampouco acabou quando a 
greve foi derrotada no início do 
ano, após uma campanha pesada 
das correntes da “situação” para 
desmobilizar e confundir os es-

tudantes em luta.
Na chapa 27 de Outubro es-

tão reunidos companheiros que 
lutaram contra a PM e a ditadu-
ra de Rodas na USP, que foram 
processados por ocuparem a 
reitoria, que defenderam os mé-
todos de luta do movimento (a 
ocupação, a greve, os piquetes 
etc.) mesmo quando estes eram 
atacados pela direita (dentro e 
fora da USP, como na figura do 
asqueroso colunista da revista 
Veja, Reinaldo Azevedo), e pela 
“esquerda” (particularmente a s 
correntes que compõem a cha-
pa da situação no DCE, Psol e 
PSTU).

A atual gestão do 
DCE quis dar um 
cheque em branco 
para a reitoria

A gestão “Não Vou me Adap-
tar” não conseguiu sequer manter 
seu nome como promessa. Adap-
tando-se vergonhosamente à von-
tade do reitor-interventor, procu-
rou de todas as formas substituir a 
luta dos estudantes pela concilia-
ção com a ditadura na USP. 

Foi esse o propósito do “ple-
biscito sobre a democracia na 
USP” lançado pela gestão em 
outubro. Além de ter sido um 
fracasso em si, com menos de 
um terço dos votos que as últi-
mas eleições para o DCE tive-
ram, o plebiscito foi uma tenta-
tiva de jogar areia nos olhos dos 
estudantes, e induzi-los a trocar 

a luta contra a ditadura por uma 
abstração, a “democracia”, pron-
ta para que Rodas desse o conte-
údo que bem entendesse.

A direita continua 
tentando se infiltrar no 
movimento estudantil

A chapa Reação, que concor-
reu nas últimas eleições, mudou 
de nome e agora se chama “Evo-
lução”. É a chapa do reitor, dos 
meninos obedientes que já jura-
ram fidelidade à ditadura exis-
tente na USP e prometeram, se 
ganharem, acabar com o já pe-
queno espaço que os estudantes 
possuem para se manifestar de-
mocraticamente, as assembleias.

A “esquerda” que 
veio para confundir

Outras quatro chapas concor-
rem também às eleições. Duas 
delas são compostas por cor-
rentes e militantes que partici-
param da primeira formação da 
27 de Outubro no início desse 
ano, mas que abandonaram a 
chapa por não concordar com a 
defesa dos métodos de luta do 
movimento estudantil (a greve, 
a ocupação, a luta contra a PM 
e a ditadura) ou por concordar 
mais com a chapa da situação, 
do Psol e do PSTU, do que com 
a iniciativa da 27 de apresentar 
uma perspectiva de luta para os 
estudantes.

Esquerda Centro Direita
As chapas e suas 

posições Retomada Crusp Populista Pra Frente Brasil
Composta por Independentes + Anarquistas 

+ PCO + POR “Stalinistas” + PT Celso + contatos da Liliane 
(inelegível)

Sobre a SAS/Coseas
Contra a intervenção da SAS no Crusp; 
a favor do controle do Crusp pelos reais 

interessados, os próprios moradores

Pretendem ser a “ponte” da SAS 
com os moradores e transformar o 

Crusp em um condomínio

Pretendem abrir canais com a 
SAS e transformar o Crusp em um 

condomínio fechado

Métodos Retomada das assembleias dos 
moradores, mensais e extraordinárias

Contra o “assembleísmo” e por 
reuniões para mera formalidade

Sem reuniões e assembleias de 
moradores

Processos contra os 
estudantes

Pela revogação de todos os processos 
contra os estudantes

São causados por “atitudes 
inconsequentes” dos estudantes

A favor dos processos políticos 
contra estudantes

Principais propostas
Lutar pela ampliação das vagas e 
pelas demandas que sugirem nas 

assembleias
Salão de jogos Academia 24h

Quem é quem nas eleições para a Amorcrusp

Vote e lute com 
a 27 de Outubro! 
Unidade na luta 

contra a PM, Rodas 
e os Processos!

Participe dos 
debates das eleições 
para o DCE
Hoje, dia 21, acontecerá 
o “Grande Debate – DCE 
2013” promovido pelo 
Centro Acadêmico da 
FEA. Será no Auditório do 
prédio FEA-5, às 17h
Amanhã, será a vez do 
Debate em Ribeirão Preto

Amanhã, às 14h30, 
ato contra a 
repressão policial na 
USP e na S. Remo
Concentração no portão do 
MAE-USP

livre!
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ElEiçõES PARA A AmORCRUSP

De Debate em Debate

No primeiro debate, apenas 
duas chapas. CRUSP Popu-
lar, situação; e RETOMADA, 
oposição. A outra, Pra Frente 
CRUSP (!), sob risco de ser im-
pugnada, entregou a papelada 
durante a discussão. Ofereço 
a minha síntese, sobretudo aos 
cruspianos, mas também aos 
uspianos em geral, que sabem 
das relações entre o CRUSP  e o 
ME, sobretudo da maior e mais 
infeliz intimidade diária da mo-
radia com os burocratas, inclu-
sive na qualidade de cobaia para 
aberrações como a vigilância 
ilegal de nossas vidas privadas. 

A principal questão discu-
tida foram as assembleias, vir-
tualmente inexistentes desde a 
gestão 2011, Nov@morCRUSP, 
mais conhecida por AmorCelso, 
dado o personalismo à toda pro-
va deste que, não tendo logrado 

conseguir para si o Centro de 
Línguas, volta agora, com gente 
saída a bem e a mal da Unidade 
Cruspiana, mais ou menos liga-
dos à já não tão assustadora Re-
ação, seja qual for o nome que 
leva agora. 

Celso Borzani merece uma 
digressão. É o cara que, durante 
as reintegrações de posse, batia 
papo com o choque, hoje troca 
tapinhas nas costas com a alta 
burocracia do SAS, née COSE-
AS, e anda de carona com  o 
chefe da Comissão Processante 
responsável pela eliminação de 
8 estudantes. Pois esse cruspia-
no, pai de família, que orça pelos 
50, estudante de geografia desde 
2003, à época enviou, para quem 
achou seguro, as suas palmas às 
expulsões, concluindo: "ainda 
faltam alguns". Sentem-se pouco 
à vontade em sua companhia até 

membros da mesma Pra Frente 
CRUSP, que deixo por ora, pois 
não encarou o debate.

As assembleias. A pérola da 
noite saiu da boca do Carlos, 
membro da CRUSP Popular, e 
rendeu um bom texto já publi-
cado aqui. Falou de 'assembleís-
mo' e que "as assembleias cau-
sam a repressão", como quem 
diz 'a minissaia causa estupro'. 
Discorreram, os seus pares, 
sobre bicicletas, dois pães no 
desjejum, máquinas de lavar e 
outras miudezas, frutos do di-
álogo civilizado entre a buro-
cracia provedora - afinal, "eles 
controlam o orçamento" - e os 
intermediadores sensatos ora à 
frente da AmorCRUSP. Não é, 
para eles, o momento para o ra-
dicalismo de ouvir os morado-
res dispostos a participar e agir. 
Construir o movimento, saca? 

Lego, tijolo não.
A defesa das assembleias - e 

das ocupações - foi feita pela 
RETOMADA, contrapondo, 
às mencionadas conveniências 
de condomínio, as mais de 400 
vagas do bloco A1, conquis-
tado pela ocupação da reitoria 
em 2007, e o fato inegável de 
que mesmo as famigeradas má-
quinas de lavar - 4 para 2.000 
moradores - foram cedidas pe-
los burocratas em campanha 
a favor da Nov@morCRUSP, 
contra a Autonomia, em 2011; 
por medo - tanto assim que só 
entregam as 15 outras se ga-
nhar de novo a chapa do SAS... 
Acrescento, por minha conta, o 
térreo do G que, por quase dois 
anos, serviu de moradia a mui-
tos - mais do que os 8 elimina-
dos - que bem poderiam ter-se 
visto forçados a abandonar seus 
cursos, para felicidade da SAS, 
e esquecimento de um certo 
CRUSP. Lembrou-se, ainda, o 
fato regimental de ser a Assem-
bleia instância superior à gestão 
- e já se vê que interesses estão 
por trás de 3 únicas assembleias 
extraordinárias em uma gestão 
que se diz de esquerda, na prá-
tica tão pouco melhor do que a 
direita declarada.

Para a íntegra do debate: 
http://retomadacrusp.word-
press.com/2012/11/20/video-
-do-debate-entre-as-chapas-
-para-a-amorcrusp/. Também 
na rede, há um debade acirra-
do entre Pra Frente CRUSP e 
CRUSP Popular, com troca de 
acusações pesadas sobre reu-
niões secretas de uma e outra 
parte com, respectivamente, 
Waldyr Antônio Jorge, diretor 
da SAS, e com Rodas. Ninguém 
nega as acusações - sim, mes-
mo os favoráveis ao 'diálogo' 

durante o brunch usam essas 
reuniões como acusação. Mais 
o que ninguém, eles sabem do 
que estão falando -, tampouco 
há explicações. Quiçá no de-
bate de hoje. Venha preparado: 
https://www.facebook.com/
groups/217324911644667/.

Embora a maioria dos pre-
sentes ao primeiro debate fosse 
de apoiadores de alguma das 
chapas, houve a presença signi-
ficativa de outros moradores, e 
a sala 51 ficou pequena. Hoje, 
21/11, é o dia do último deba-
te. Não deve durar mais de duas 
horas, o primeiro não chegou a 
tanto. Principia às 23h, espe-
ramos que com a presença de 
todos os candidatos: dos que lu-
tam por academia 24h, dos que 
insistem em 'diálogo' com a bu-
rocracia por medo da repressão, 
dos que, mesmo com baixas em 
suas fileiras, seguem lutando. Há 
pouco espaço para perguntas do 
público, sorteadas em pequeno 
número - em respeito ao teto, 
como todo o formato sucinto do 
debate -, mas nada impede que 
tragam as mais urgentes em car-
tazes. Quero ver a Ágora peque-
na de novo!

Mais do que declarar meu 
apoio à RETOMADA, e mostrar 
um pouco o porquê, meu maior 
interesse é chamar ao debate de 
hoje quantos alunos dispuserem 
de duas horas para ouvir, falar, e 
levar aos colegas, que não pude-
rem ou não quiserem participar, 
a sua própria opinião, formada 
ou corroborada no debate - mes-
mo conservada apesar dele. Seja 
qual for a escolha do CRUSP, 
quanto mais votos nas urnas, 
maior o respaldo da chapa ven-
cedora - e mais participação dos 
moradores no seu mandato.

marcus Padraic Dunne

Meu desabafo
As eleições para a Amor-

crusp estão chegando e fica 
cada dia mais claro para mim 
que há um abismo entre as pro-
postas da chapa Retomada e as 
as outras duas. A necessidade de 
superar as nossas derrotas como 
moradores do Crusp berram 
para todos os lados.

No primeiro debate entre as 
chapas, a direita ficou recuada 
e não compareceu, retirando 
dos presentes a oportunidade de 
observar um espectro político 
mais concreto. Porém ficou evi-
dente o caráter oportunista da 
chapa que pretender ser a conti-
nuação da atual gestão. Os inte-
grantes da chapa enfatizavam as 
“conquistas” do último período: 
a transformação da associação 
de moradores em mera locado-
ra e zeladoria em detrimento da 
organização política dos mora-
dores. Primeiramente é preciso 
lembrar às vezes, diante do mar 
de confusão, que nenhum mora-
dor se opõe à criação de salões 
de jogos, de locadoras, de assis-
tências diversas. O grande pro-

blema é a chapa populista utili-
zar isso como demagogia para 
esconder sua política traiçoeira 
de despolitização geral. Tam-
bém é necessário esclarecer que 
essa demagogia, acompanhadas 
das ditas “conquistas”, foram 
colocadas também em prática 
pela gestão mais reacionária do 
último período na Amorcrusp 
e é, em geral, característica de 
entidades pelegas – e, em diver-
sos casos, domindas pela direita 
assumida – em todas as épocas 
e lugares da história recente da 
humanidade.

A atual gestão observou 
passivamente 6 moradores do 
Crusp sendo eliminados do cor-
po discente e a invasão da PM 
que prendeu e retirou da mora-
dia 11 estudantes. Esse grupo 
apresenta um gritante sofima 
ao culpar os estudantes que se 
movimentam e lutam pela me-
lhoria da moradia e pela expan-
são de vagas pela punição que 
sofreram, ao invés de culpar a 
política repressiva de Rodas. 
Fato é que durante o ano de 

2010, quando uma gestão com-
bativa assumia a Amorcrusp 
através da mobilização de uma 
enorme parcela dos cruspianos, 
conquistamos de volta para os 
nós estudantes o espaço no blo-
co G, diante da intransigência 
da Coseas em atender as nossas 
reivindicações. Isso evidencia 
a lógica invertida dessa chapa, 
que é continuidade da conten-
ção do movimento político no 
Crusp. Com os estudantes mo-
bilizados, é muito mais difícil 
coibir as ações política na uni-
versidade.

Escondem o fato de não me-
dir escrúpulos para burocratizar 
a Amorcrusp. Nas últimas elei-
ções, formaram uma chapa con-
junta com elementos da direita 
que compunham a chapa Re-
ação para o DCE. Na primeira 
assembleia do ano, convocada 
após forte pressão dos cruspia-
nos que queriam responder às 
eliminações e prisões dos co-
legas, implodiram a discussão 
e unilateralmente decidiram 
guardar os equipamentos sem 
consultar o plenário, encerran-
do uma votação em andamento. 
Disso, passou-se o ano inteiro 

com reuniões fantasmas sem a 
possibilidade de decisão cole-
tiva dos moradores. As outras 
duas “assembleias” foram ex-
tremamente mal divulgadas.

Essa é a “direção do movi-
mento” que a Coseas/SAS gos-
ta. Com esse métodos assumi-
dos pela gestão, tornou-se pos-
sível para a reitoria intimidar os 
cruspianos com as cartinhas de 
contagem de créditos e expulsar 
uma moradora com seu filho de 
apenas um ano de idade. Caso 
uma política dessa seja vitorio-
sa, a reitoria se sentirá segura 
para atacar não só os mais ati-
vos no movimento estudantil 
concentrados no Crusp, mas 
de todos que infrinjam normas, 
como as que surgiram no último 
período: a proibição de andar 
sem camisa no Crusp, proibição 
de festas, proibição de compra 
e venda de cerveja no campus. 
Isso sem contar o regimento da 
ditadura ainda em vigor, que 
proíbe qualquer atentado à mo-
ral e aos bons costumes, que 
abre um leque estratosférico de 
interpretações pelo juiz e car-
rasco João Grandino Rodas.

O nível de vigilância alcan-

çado pela gestão Rodas estrapo-
la a ficção científica. Já foram 
encontradas câmeras e escutas 
escondidas, fotos de manifesta-
ções que identificam estudantes 
com legendas caracterizando 
suas condutas, relatórios de ho-
rário, saída e conversas de mo-
radores do Crusp em seus apar-
tamentos...

A chapa Crusp Popular pro-
cura claque nas pessoas que 
chegaram na universidade pos-
teriormente à gestão Aroeira, 
utilizando-se das mesmas ca-
lúnias criadas na época pela 
Coseas e pelo reitor Rodas. No 
período anterior, havia intensa 
participação política dos mora-
dores nas assembleias. Agora 
tentam nos fazer crer que uma 
minoria decidia sobre os rumos 
do Crusp em assembleias lota-
das na Ágora e que as reuniões 
de cúpula da atual gestão é “re-
presentam a maioria”. Não pro-
curo uma gestão idealizada para 
a Amorcrusp, mas adquiri expe-
riência suficiente para ultrapas-
sar essa que é uma barreira para 
as conquistas dos estudantes.

Alcides Pedrosa

CenA dO úLTImO debATe enTRe ChAPAS PARA A 
AmORCRuSP, OCORRIdO em 13/11


