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Quem com ferro fere, 
com ferro será ferido

442 dias sob 
intervenção 

policial

Assine a petição 
online contra a 
perseguição ao 
prof. Eduardo 
Navarro, da 
Letras

No dia 28 de novembro de 
2012 o conselho do Departa-
mento de Letras Clássicas e 
Vernáculas da FFLCH vai se 
reunir. Há informações de que 
se pretende prejudicar o Prof. 
Eduardo Navarro, não atri-
buindo à área de Línguas In-
dígenas vaga para concurso de 
professor titular. Isso porque 
o Prof. Eduardo em 2011 de-
nunciou um grupo de profes-
sores que participava de um 
esquema suspeito de uso da 
máquina pública. Não vamos 
permitir que o Prof. Eduardo 
seja prejudicado.
www.avaaz.org/po/petition/
Contra_a_perseguicao_ao_
Prof_Eduardo_Navarro/

Este jornal apoia
Para o DCE Para a Amorcrusp

Greve geral na PUC
Desde o dia 13 de novem-

bro os estudantes, funcionários 
e professores paralisaram suas 
atividades na Pontifícia Uni-
versidade Católica (PUC). O 
protesto foi realizado após D. 
Odilo Scherer, grão-chanceler 
da PUC-SP, indicar o terceiro 
nome da consulta à comunida-
de universitária para o cargo de 
reitor.

Compunham a lista tríplice 
o atual reitor, Dirceu de Mello 
(Direito), o professor Francis-
co Antonio Serralvo (Adminis-
tração) e Anna Maria Marques 
Cintra (Português).

O Conselho Universitário 
vota uma lista com os três no-
mes de professores e o cardeal é 

quem nomeia o novo reitor. Isso 
também ocorre nas universida-
des estaduais e federais, para 
as quais o governador e o presi-
dente indicam, respectivamente, 
os reitores, podendo passar por 
cima da eleição interna, qual-
quer que seja sua modalidade.

A chapa “Autonomia e Ex-
celência Universitárias”, enca-
beçada pelo atual reitor e ex-
-presidente do TJ/SP, foi eleita 
na consulta com 8.267 votos. 
Todos esses votos foram jogados 
no lixo quando o bispo decidiu 
empossar a terceira colocada.

Esse acontecimento se soma 
aos muitos ataques sofridos pe-
los estudantes e à crise econô-
mica da instituição, com atraso 

de pagamento dos professores, 
por exemplo. Em 2011 seis cur-
sos tiveram diversas disciplinas 
canceladas e ao todo 400 maté-
rias foram retiradas da grade.

Em 2010 na USP, univer-
sidade também em São Paulo, 
uma crise parecida se instaurou. 
O então governador José Serra 
(PSDB) indicou o segundo co-
locado na votação do conselho 
Universitário e o colocou como 
reitor. A ação tirou o véu de 
qualquer aparência de democra-
cia no funcionamento da insti-
tuição. 

Os estudantes iniciaram a 
mobilização que foi incorporada 
pelos funcionários e professores 
na PUC. É necessário impedir a 
gestão na nova reitora e colocar 
em pauta o poder na instituição.

EDITORIAL
DCE: Eleição-relâmpago está em oposição à luta

Em sete dias, os estudantes 
das sete chapas concorrentes ao 
DCE da USP teriam que divulgar 
seus programas em todos os cam-
pi aos quase 60 mil estudantes de 
graduação, divididos por sete ci-
dades: São Paulo (4), Bauru, Pi-
racicaba, Pirassununga, Lorena, 
Ribeirão Preto e São Carlos.

Essa é a política da burocra-

cia estudantil repetida todos os 
anos para impedir a participa-
ção dos estudantes nas eleições; 
com pouco tempo de campanha, 
sem discussão, sem debate etc., 
fica mais difícil o movimento 
retirar essa casta burocrática in-
crustada na entidade.

Revela também a decadên-
cia desta mesma burocracia, 

que precisa utilizar diversos 
truques e manobras para se 
manter no poder da entidade.

A ocupação da reitoria em 
maio e junho de 2007, o enfren-
tamento com a PM em 2009, a 
ocupação de 2011 foram provas 
de que, quando há participação 
dos estudantes e movimenta-
ção política destes, os pelegos, 

do PT, PCdoB, Psol e PSTU 
ficam totalmente isolados e se 
se colocam abertamente contra 
o movimento, trabalhando para 
acabar com ele.

Os movimentos ocorrem por 
fora das entidades estudantis e 
das velhas e pelegas direções.

A única chapa que defende 
as reivindicações e o método 

de luta do movimento (as gre-
ves, piquetes e ocupações) e é 
a expressão dele nas eleições 
para o DCE é a 27 de Outubro. 
As demais sequer reivindicam 
o “fora Rodas e fora PM”, eixo 
das últimas lutas dos estudan-
tes. Chamamos os estudantes a 
votar e a lutar com a 27 de Ou-
tubro.

Demissão De Dirigente Do sintusp foi anulaDa em 1ª instância

A luta contra a perseguição 
política na USP continua
O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) anulou, no último dia 24, em primeira instância, a demissão de 
Claudionor Brandão, diretor do Sindicato dos Trabalhadores da USP. A demissão ocorrida em 2008 marcou o 
início do aprofundamento da repressão e da perseguição política na universidade 

A determinação é de que 
o processo retorne à 1ª instân-
cia para que sejam respondidas 
cinco questões sobre as quais a 
juíza se omitiu para revogar a 
reintegração do diretor sindical.

Após a concessão da rein-
tegração de Brandão no dia 15 
de junho de 2009 por meio de 
um mecanismo jurídico chama-
do “tutela antecipada”, a juíza 
da 26ª Vara do Trabalho emitiu 
uma sentença negando o pedido 
de reintegração de Brandão sem 
responder às irregularidades ju-
rídicas presentes no processo. 
A reitoria demitiu um dirigente 
sindical com estabilidade asse-
gurada pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas e pela Consti-
tuição, mas a juíza sequer men-
cionou o fato em sua decisão.

Logo em seguida à demissão 
de Brandão foram abertos pro-
cessos administrativos contra 

Magno de Carvalho, Givanildo 
Olliveira Santos, Neli Maria 
Paschoareli Wada, Marcello 
Ferreira dos Santos (conhecido 
como Pablito), Nair Maria Pe-
reira (membro do conselho de 
base – CDB), Ana Mello e o 
estudante Rafael Alves. A acu-
sação é de terem participado de 
uma paralisação no dia 24 de 
março, em protesto contra 271 
demissões.

Atualmente, mais de 50 es-
tudantes estão ameaçados de 
expulsão por terem sido presos 
na desocupação da reitoria no 
dia 8 de novembro de 2011. Ou-
tras dezenas sofrem processos 
diversos por manifestações em 
diferentes datas.

A possível reintegração de 
um dirigente da entidade sindi-
cal dos funcionários e que foi 
demitido ilegalmente enquanto 
cumpria mandato de represen-

tante da categoria no Conselho 
Universitário da USP é uma im-
portante vitória do movimento de 
estudantes e funcionários contra 
o regime repressivo que vem se 
instalando na universidade e que 
se aprofundou significativamente 
sob a gestão do reitor-interventor 
João Grandino Rodas.

Mas, a luta continua. Não 

é possível derrotar as medidas 
arbitrárias da ditadura de Rodas 
submetendo-se a elas, aceitando 
passivamente que os processos 
tramitem na Justiça, enquanto 
estudantes, trabalhadores e pro-
fessores vão sendo processados 
administrativamente, expulsos, 
e demitidos por uma reitoria ile-
gítima.

Brandão, preso durante o 
confronto com a pm em 2009
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CRUSP: Retomar 
as assembleias
O destino das assembleias 
nessas eleições

Há dois anos não temos 
mais assembleias frequentes no 
CRUSP (Conjunto Residencial 
da Universidade de São Paulo). 
Das três chapas que concorrem 
esse ano à Amorcrusp (Associa-
ção de Moradores do CRUSP), 
uma única chapa abre a perspec-
tiva de efetiva participação de to-
dos os moradores na gestão, por 
meio de assembleias frequentes 
e soberanas: a Retomada. As 
outras duas representam ou uma 
prática “parlamentar” (é a “es-
querda” entre aspas, CRUSP Po-
pular) ou uma franca oposição à 
participação direta (Pra Frente 
CRUSP). Para a realização de 
assembleias, deve-se votar na 
Retomada.

“Representação”

A realização de assembleias 
é a única forma de superarmos a 
mera “representação” na partici-
pação política concreta e cotidia-
na. A “representação” concentra 
o poder das decisões todo em al-
gumas pessoas eleitas (às vezes 
restando uma única pessoa no 
fim da gestão, como aconteceu 
com a Novo [sic] Amorcrusp 
em 2011). Mais importante e 
profundo do que isso, a “repre-
sentação” nos reduz, a todos nós 
“representados”, a um conjunto 
abstrato e limitado, determina-
do unicamente na relação com 
a SAS (Superintendência de 
Assistência Social, que adminis-
tra o CRUSP). Trata-se de uma 
redução, em que os sujeitos se 
diluem em “papéis” sociais cir-
cunscritos, cronometrados, es-
tanques e programados: o estu-
dante; o “condômino”; o “síndi-
co” que dirige a Amorcrusp etc. 
Ao menos duas consequências 
adversas decorrem daí. Primeira, 
a entidade em si, sem respaldo 
de um movimento real, não tem 
quase nenhum poder de barga-
nha, de modo que sua pressão 
sobre a burocracia é quase nula. 
A segunda consequência é que 
os interesses da SAS, sub-repti-
ciamente, em parte estabelecem 
fronteiras para os interesses dos 
cruspianos (a totalidade deles) 
sem que isso sequer seja sentido, 
e em parte incorpora-se a eles, 
travestindo de interesse dos mo-
radores o interesse da burocra-
cia. Um movimento real para as 
demandas atuais do CRUSP, de 
sujeitos reais, não é plausível se 
circunscrito pela SAS.

Entidade usurpada

Essas duas consequências 
podem ser mapeadas tanto na 
prática das últimas duas gestões 
quanto nos programas das cha-
pas que hoje as representam. 
De um lado, oposição (franca 
ou envergonhada, tanto faz) às 
assembleias, de outro, redução 
das demandas cruspianas a pro-
blemas de infraestrutura e lazer. 
Dois anos sem assembleias não 
ajudaram em nada na articulação 
dos moradores em torno de pau-
tas comuns, na organização de 

um movimento. Sob o silêncio 
dessa relativa “paz” a burocracia 
desfruta de um infame triunfo: o 
rebaixamento das nossas pautas e 
o avanço da repressão. Como dito 
acima, isso é consequência de 
uma Amorcrusp meramente “re-
presentativa”. Não existem mo-
radores de verdade nesse contex-
to, somos “eleitores”, cujo voto 
legitimaria qualquer decisão dos 
nossos eleitos. Sem o respaldo de 
um movimento concreto que a le-
gitime de fato, a Amorcrusp não 
pode exigir nada que vá além das 
conveniências da burocracia. A 
SAS cede apenas aquilo que lhe 
interessa ceder, visando sempre 
o controle e o conformismo (a 
demarcação de um quadrado na 
parede do bloco F destinado à “li-
vre expressão” é emblemática), 
ao mesmo tempo em que impõe 
medidas repressivas sem nenhum 
protesto (pra ficar num exemplo 
pitoresco, não se pode mais andar 
sem camisa nos corredores).

Participação real: 
assembleias

A única forma de nossas de-
mandas superarem os limites 
traçados pelos burocratas é a dis-
cussão em assembleias. A única 
forma de organizar um movi-
mento com condições de exigir 
essas demandas da burocracia 
é por meio de assembleias. Nas 
assembleias somos sujeitos re-
ais, com demandas concretas e 
possibilidade de expressá-las e 
de decidir coletivamente o que 
fazer a respeito delas. Não as de-
mandas domesticadas no âmbito 
do que a SAS estabelece como 
razoável (na verdade intolerá-
vel), mas demandas que de fato 
nos incomodam, contrárias aos 
interesses excludentes da buro-
cracia. Como as demandas do úl-
timo movimento real do CRUSP 
(a ocupação do térreo do bloco 
G em 2010), formuladas cole-
tivamente em assembleias (na 
época semanais). Vale recordar 
algumas delas*:

-mais vagas na moradia;
-desmantelamento completo 

do serviço ilegal de vigilância 
e fim das práticas violentas da 
SAS;

-fim das expulsões arbitrá-
rias de estudantes da moradia.

Essas foram algumas das de-
mandas que surgiram ao longo 
de um processo concreto de lu-
tas. Certamente elas ainda estão 
latentes no CRUSP, expressam 
carências e distorções que ain-
da persistem. Outras pautas, que 
você ou eu talvez nunca tenha-
mos imaginado, podem estar na 
cabeça de algum vizinho nosso; 
outras ainda, podem não ter sido 
pensadas por ninguém, mas sur-
giriam numa discussão coletiva. 
As assembleias são imprescin-
díveis para democratizarmos 
a Amorcrusp e recuperarmos 
sua relevância, levantarmos os 
problemas da moradia e termos 
força política para exigir o que 
precisamos. Pela volta das as-
sembleias, eu voto na Retomada.

William Dunne 
entusiasta da chapa Retomada

entrevista: rafael alves

“A chapa Retomada defende o 
movimento do ano passado, do 
27 de Outubro, as ocupações 
que aconteceram, toda a luta”

O Jornal da USP Livre! entrevista o companheiro Rafael Alves, 
que apoia a chapa Retomada para as eleições da Amorcrusp e é um 
dos presos e processados em função da ocupação da reitoria no ano 
passado, além de ter sido expulso do Crusp de maneira completamente 
arbitrária pela Coseas/SAS e sofrer diversos outros processos por sua 
participação nas lutas do movimento estudantil da USP

USP Livre!: Por que você 
apoia a chapa Retomada? 

Rafael Alves: Para começar, 
por uma questão da perspectiva 
histórica da continuidade de cen-
trar a Amorcrusp em um progra-
ma mais à esquerda. Na minha 
opinião começa em 2006-2007, 
com a chapa “Experiência Crus-
piana” que é chapa que apoia a 
ocupação da reitoria e impõe lá 
a perspectiva de devolução dos 
blocos K e L. É ela que conse-
gue pautar a questão da constru-
ção do bloco A1 aqui, que agora 
é uma realidade para a gente e 
é a partir de lá que começa a se 
reconstruir o movimento de es-
querda no Crusp.

Depois, com a chapa “Aroei-
ra”, da qual eu fiz parte, a gen-
te conseguiu fortalecer bastante 
isso, agregando muita gente para 
as assembleias, conseguindo que 
estas fossem algo que não se via 
no Crusp desde a década de 60.

Eu acho que todo esse pro-
cesso que mostra muito o con-
trário do que as outras chapas di-
zem. As outras chapas são quase 
todas contra as assembleias, por 
que dizem que elas não são algo 
mobilizador. Acho que a nossa 
experiência aqui, em 2009-2010, 
com a Aroeira, prova justamente 
o contrário, que através das as-
sembleias, das mobilizações, da 
luta direta é que as pessoas vão 
se aproximando do processo po-
lítico e vão participando de fato 
da vida no Crusp.

Hoje, o que a gente tem é um 
total marasmo no Crusp, com a 
desmobilização completa, quase 
que geral, apatia, as pessoas qua-
se que não se falam, há uma série 
de regras e limitações, novas im-
posições.

A chapa Retomada segue essa 
mesma política que já vinha sen-
do construída, questiona a posi-
ção da Coseas [SAS], que deve-
ria ser uma posição de zeladoria 
e não é. Enquanto que a gestão 
do Amorcrusp, que deveria ter 
uma posição política, tem uma 
posição de zeladoria e a Coseas 
fica com a posição política. Esta 
chapa contrapõe isso, defende o 
movimento do ano passado, do 
27 de Outubro, as ocupações que 
aconteceram, todo o processo de 
luta, o histórico de luta.

Essas coisas, acho que são 
pontos fundamentais no progra-
ma da Retomada que fazem com 

que a gente apoie esta chapa.

USP Livre!: Diante da última 
denúncia, das câmeras escondi-
das no bandejão e de que já é sa-
bido que existe um plano de se-
gurança aqui no Crusp. Como os 
estudantes devem se organizar 
para impedir essa vigilância que 
gera os processos e a persegui-
ção política aqui no Crusp?

Rafael Alves: Nesse sentido, 
eu acho que todos os canais de 
diálogo já foram tentados. Du-
rante a Aroeira mesmo, a gente 
mesmo tem infinitas horas gra-
vadas de reuniões com a Rosa 
Godoi. Com o próprio Waldyr a 
gente chega a ter quase 40 horas 
gravadas de discussões. E o que 
eles querem, de fato, não tem 
nada a ver com uma política de 
permanência estudantil, não tem 
a ver com uma política que de 
fato tenha a ver com os morado-
res e estudantes do Crusp.

Então, o que eles fazem? 
Como o Crusp, desde a déca-
da de 60 sempre foi um agente 
aglutinador e mobilizador na 
universidade como um todo, sa-
be-se que o congresso de Ibiúna 
[da UNE] era para ter ocorrido 
aqui, por exemplo. Por que você 
tem estudantes das mais diver-
sas áreas, de todos os lugares do 
Brasil convivendo juntos, con-
gregados em uma coisa só. Isto 
é um estopim quase que natural 
para a mobilização política. En-
tão, durante as décadas de 60-
70, isso aconteceu com muito 
entusiasmo, com muita força 
dentro da moradia estudantil. O 
Exército, então, vem e fecha a 
moradia estudantil. Ela fica fe-
chada por 10 anos para evitar 
que isso aconteça, para evitar 
que haja mobilização política. 
Depois que acontece a reaber-
tura política do Brasil, novas 
ocupações retomam a moradia 
estudantil e com isto se retoma 
o movimento político a partir 
daqui também.

Então, o que acontece? A 
universidade usa uma técnica di-
ferente a partir daí. Ao invés de 
fechar a moradia estudantil, eles 
passam a implantar uma políti-
ca de controle na moradia. Essa 
política de controle tem várias li-
nhas, a primeira é a seleção ideo-
lógica feita dos moradores, pelas 
assistentes sociais que já escolhe 
pessoas com menor vontade de 

participação política. Depois 
passa pelo Programa de Ação 
Comunitária de Segurança, que 
foi escrito em 2001, já prevendo 
câmera escondida; binóculo de 
visão noturna; o cercamento do 
Crusp já foi cogitado; catracas 
nos blocos.

Enfim, agora se tem toda uma 
política higienista que está sen-
do implementada, de limpeza 
dos corredores, numeração dos 
apartamentos; os relatórios que 
os porteiros fazem sistematica-
mente quando as pessoas entram 
e saem, de alguns moradores es-
pecíficos, é controlada milime-
tricamente a vida dessas pessoas.

Festas, reuniões, assem-
bleias, são controladas. A gente 
tem denúncias de documentos 
de assembleias inteiras que fo-
ram transcritas para serem leva-
das para a Coseas.

E com a Retomada, tem 
acontecido o que historicamen-
te acontece com as chapas de 
esquerda. Sistematicamente a 
Coseas tira todos os cartazes, de 
cunho político e de propagada 
política desta chapa e mantém os 
das outras. Eu acho que vocês já 
devem ter visto denúncias por ai, 
mas isso continua.

Enfim, essa é a nova política, 
é o cerceamento, o controle e 
agora tem um novo instrumento 
que são os processos de elimina-
ções e expulsões, como aconte-
ceu comigo, expulso da moradia.

Minha assistente social me 
deu a vaga, disse que eu tinha 
direito, pontuação e tudo mais, 
mas que o Waldyr Antônio Jor-
ge disse que não era para me 
dar a vaga. Como isso é muito 
difícil de provar, porque não há 
documentos, eles não assinam 
documentos, não são idiotas so-
bre isso. Então eu acabei ficando 
fora da moradia.

Na minha opinião, então, a 
gente tem que apoiar e valorizar 
uma chapa que mostre para os 
cruspianos qual o intuito dessa 
política, combata essa política 
e aglutine os moradores através 
de assembleias, da democracia 
direta para lutar e se mobilizar 
contra a Coseas.

Assista a essa e outras entrevistas, além da gravação completa do debate das eleições para a 
Amorcrusp e para o DCE no canal do YouTube do Jornal da USP Livre!: www.youtube.com/usplivre


