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“A merda, meu filho, 
quanto mais você 
mexe mais fede” 

Minha falecida avó

Junto com os professores, contra o psDB
Nessa sexta, todos à Paulista
Fim dos Processos! 
Fora rodas! Fora Pm!

Todos contra o governo inimigo 
da educação e da população

Nessa sexta-feira (19/4), 
haverá concentração ao meio 
dia (12h) em frente a reito-
ria, atrás do CRUSP, ao lado 
do bandex (central), para nós  
nos colocarmos lado a lado 
com professores nesta luta!

Os professores estaduais 
marcaram sua assembleia 
para deflagrar a greve em um 
grande ato na Av. Paulista. 

A mobilização será unifica-
da com outros setores do fun-
cionalismo público estadual 
também atacados  pelo arro-
cho salarial, a privatização e a 
terceirização.

Vamos às ruas, levantar 
nossas bandeiras: FORA RO-
DAS! FORA PM! FIM DOS 
PROCESSOS! Ao ato na 
Paulista! O Jornal da usp 
Livre!  e o Fórum dos Proces-
sados organizaram a saída de 
um ônibus da Cidade Univer-
sitária. Vamos enche-lo!

Ônibus 
na Cidade 

Universitária, 
saída em frente 
à Reitoria às 12h 

aquém do 
bem e do mal: 
o problema da 
maioridade penal

Imaginemos uma socie-
dade que determinasse que 
as pessoas mais virtuosas se 
casassem com criminosos. 
Todo aquele que cometesse 
um crime teria como pena 
casar-se com alguém de vir-
tudes.

Qual seria o resultado dis-
so?

Quase não seria possível 
que um virtuoso se tornasse 
um criminoso. Que ele pre-
ferisse o crime no lugar da 
virtude.

Por outro lado, seria bem 
provável que o criminoso, 
em contato com o virtuoso, 
abraçasse a virtude como 
modo de vida, pois para ele 
as vantagens seriam claras.

Sendo assim, por que, em 
nossa sociedade, os crimino-
sos são obrigados a conviver 
com outros criminosos?

A redução da maioridade 
penal -- algo que vem sen-
do muito discutido no país, 
nesse momento -- não teria 
outro resultado que colocar 
mais pessoas em convívio 
com criminosos.

Diante dessa afirmação, 
segue-se a falácia como res-
posta: Mas, o menor infrator 
(eufemismo para criminoso) 
já não convive com crimino-
sos?

Pouco importa. O que se 
pretende é retirá-lo desse 
convívio e não reforçá-lo.

Aqueles que acreditam 
que o castigo é a solução 
para a delinquência vivem 
num mundo fantasioso.

O papel da sociedade é 
afastar o criminoso do crime 
e não da sociedade.

Falei e disse.
a.t.

Participe da campanha pelo fim dos processos 
contra os 72 da USP no centro de São Paulo

Estudantes processados 
e militantes do PCO estão 
organizando uma campanha 
de rua no centro de São Pau-
lo. Todos os dias, compa-
nheiros montam uma banca 
na Praça do Patriarca para 
colher assinaturas contra os 
processos, distribuir panfle-
tos e adesivos da campanha 
e informar a população so-
bre o que está acontecendo 
na universidade.

Esta iniciativa é de suma 
importância para ampliar 
a campanha contra os pro-
cessos. Sem duvidas, essa  
é uma oportunidade ímpar 
para debater com a popula-
ção o problema da repres-
são nas universidades, a 
privatização da USP e to-
dos os ataques do governo 
do PSDB contra a educação 
pública.

A atividade permite que 
a luta contra os processos 
antija os trabalhadores, que 
também sofrem com os ata-
ques do PSDB. Na tarde da 
última quarta-feira, os pro-
cessados realizaram uma 
campanha em duas ativida-
des dos movimento sociais. 

Na parte da manhã, foram 
colhidas assinaturas dos 
trabalhadores do movimen-
to sem-teto que protestavam 
em frente à prefeitura. Na 
parte da tarde, a atividade 
foi realizada na assembleia 
dos servidores da prefeitura 
de São Paulo. 

O aumento da repressão e 
perseguição política aos di-
versos setores organizados 

de trabalhadores e estudan-
tes nos últimos tempos tem 
colocado a necessidade de 
uma ampla campanha con-
junta contra estes ataques.

A unidade dos estudantes 
com os trabalhadores é fun-
damental para barrar a ofen-

siva contra as liberdades 
democráticas. Diante desta 
ofensiva da direita contra 
os movimentos de luta é ne-
cessário realizar uma ampla 
para reunir todos que estão 
sendo perseguidos dentro e 
fora das universidades.

A campanha de rua preci-
sa do seu apoio. É preciso 
defender a universidade pú-
blica e gratuita e a liberdade 
de expressão e organização. 
Convidamos todos a partici-
parem desta iniciativa.

andré sarmento
Estudante de letras, proces-

sado pela ocupação da reitoria 
em 2011 e militante do PCO

Fotos da campanha no centro.
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a cruspIana
“Menina arruinada dos olhos” 

dos arquitetos Eduardo Augusto 
Knesse de Mello (1906 – 1994), 
Joel Ramalho Jr. e Sidney de 
Oliveira, o Conjunto Residen-
cial da Universidade de São 
Paulo (CRUSP), construído 
entre 1961 e 1963, na Cidade 
Universitária Armando Salles 
de Oliveira, bairro Butantã-SP, 
a priori foi um projeto ambíguo 
que, antes de prestigiar a acomo-
dação dos discentes da referida 
instituição, flertou com o evento 
dos Jogos Pan-Americanos de 
1963, hospedando, portanto, os 
atletas e suas delegações; o que, 
deveras, injeta dúvida a respeito 
da finalidade da obra, isto é, se 
é o CRUSP um espólio recicla-
do aninhando estudantes em um 
empreendimento descartável de 
festividades internacionais de 
desporto, ou de fato teve sua 
planta feita e pensada para corpo 
estudantil. Segundo o protago-
nista da lida, Eduardo Knesse, 
concebia-se de início que fossem 
feitos seis blocos de prédios à 
luz da técnica de pré-fabricação 
e à luz do pensamento vitruvia-
no: “utilitas, venustas, firmitas” 
(utilidade, beleza e solidez). A 
“utilitas”, aos olhos do arquiteto, 
é o conforto: solução arquitetô-
nica imprescindível à habitação, 
uma vez que a arquitetura deve 
onerar o homem aos acessos 
que respeitem a sua liberdade, 
tanto que, no projeto inicial do 
CRUSP, quis seu criador que os 
prédios fossem dispostos de for-
ma paralela e espaçados entre si, 
não por qualquer atitude perver-
sa que tivesse o objetivo de iso-
lar o convívio entre os residentes 
do conjunto habitacional, pelo 
contrário, os espaços entre um 
prédio e outro seriam preenchi-
dos por “monumentos de lazer”, 
ou melhor, construções como 
quadras poliesportivas, quios-
ques com churrasqueiras, pisci-
nas e etc., que teriam somente o 
propósito de intencionar o con-
vívio coletivo entre os “cruspia-

nos”, mesmo tendo a reitoria, na 
década de 70, e para a ruina da 
“menina dos olhos” de Eduardo 
Knesse, construído nos espaça-
mentos entre os prédios o que 
hoje é conhecido como Conjun-
to Colmeia e que para o arquiteto 
é conhecido como “trecos horro-
rosos e coisas sem finalidade al-
guma”, que trouxe utilidade para 
uns e desconforto para outros, 
uma vez que abriga departamen-
tos vinculados à reitoria e não, 
de toda forma, o espaço para 
lazer perquirido; Em “venustas” 
está a solução prática da habi-
tação CRUSP, isto é, quando se 
pensa no Conjunto Residencial 
da Universidade de São Paulo 
nota-se que sua beleza não é algo 
como obras com sinuosas curvas 
à moda de Oscar Niemeyer, o 
inverso disso, a beleza estética 
está na composição prática entre 
“utilitas” e “firmitas”, a amol-
dar um conjunto de estruturas 
que abriguem dignamente dois 
mil moradores; E em “firmitas” 
está a sólida construção feita aos 
arroubos técnicos a que melhor 
merece uma obra. 

Assim sendo, e retomando, in-
tentou Eduardo Knesse, em sua 
obra inicial, acomodar no Projeto 
CRUSP, juntamente com as no-
vas técnicas inglesas de pré-fa-
bricação, a filosofia emprestada 
do arquiteto e engenheiro romano 
Marcos Vitrúvio Polião. Esta mo-
dalidade foi por ele apreendida 
nos idos em que trabalhou na em-
presa UNI-SECO, como aponta 
Roberto Alves de Lima Monte-
negro Filho, em sua dissertação 
de mestrado “Pré-fabricação e a 
obra de Knesse de Mello”, 2007. 
Segundo ele, “Kneese de Mello 
atuou na pioneira empresa Uni-
-seco, influenciada pela técnica 
de pré-fabricação inglesa, entre 
1951 e 1955. Inicialmente como 
arquiteto colaborador, desenvol-
vendo os sistemas construtivos 
e, posteriormente, como sócio 
empresário. A experiência adqui-
rida neste período contribuiu com 

o processo de racionalização de 
todo o conjunto da edificação do 
CRUSP.” Tal empreitada, como 
revela Montenegro Filho, gera 
custos reduzidos e melhor viabili-
dade para obra, seguida de rigidez 
e mobilidade. O agrado da técni-
ca não só atrai os olhos de muitos 
empreendedores da construção 
civil como também catalisa a 
viabilização de obras, como foi o 
caso do CRUSP para Paulo Ca-
margo, presidente da FUNDUSP 
(Fundo Construção Universidade 
SP) e mentor do alongamento do 
projeto. A melhor dizer, o pro-
jeto de início, como acima foi 
dito, concebia apenas seis prédios 
que, juntos, cobiçavam um custo 
de **** (valor não encontrado), 
cujo qual serviria perfeitamente 
para a “firmitas”, pleiteada por 
Knesse de Mello. Todavia, vendo 
a possibilidade de explorar a ino-
vadora técnica da pré-fabricação 
importada pelo arquiteto acima 
citado, Paulo Camargo, não só 
aceitou o projeto, como obstinou 
a construção de mais seis prédios 
fora aqueles, dando ao todo mais 
de duas mil moradias. Bem haja 
ou mal haja em suas intenções, 
há de, por lógica simples, se su-
por que dobrar um projeto e não 
sua verba resultaria isso em diluir 
e fragilizar a integridade dos pro-
dutos e, por conseguinte, a tão 
buscada “firmitas” de Knesse, 
visto que se gastaria, por exem-
plo, o valor que fosse empregado 
em cem vigas, em duzentas, ha-
vendo assim uma diluição do ma-
terial e de sua integridade. Contu-
do, o projeto foi aprovado.

Mesmo estando Eduardo 
Knesse de Mello ciente que, já 
na prancheta, o projeto possuía 
riscos estruturais – os quais ad-
vieram do pedido de Paulo Ca-
margo –, em 1961 deu-se início 
o projeto, mesmo este enfren-
tando problemas mais graves: 
obstou à obra o embaraço de 
não se haver galpões para a ma-
nufaturação das peças que com-
poriam a estrutura dos prédios. 
Na ciência da pré-fabricação, 
como mesmo aponta Eduardo 
Knesse no vídeo documentário 

“ARQUITETO”, da produtora 
Videovideo, é preciso que haja 
galpões que isolem os materiais 
das intemperes climáticas e que 
possuam técnicos-inspetores a 
analisar diariamente a evolução 
do preparo do material e sua in-
tegridade; ou seja, não havendo 
isso, há uma falta de qualidade 
da “solidez” da peça em questão. 

Em mesmo documentário, 
Knesse de Mello relata como foi 
o canteiro de obras do CRUSP, 
segundo ele, todas as estruturas 
foram construídas a céu aberto 
– sofrendo com o tempo e com 
o clima – em uma espécie de 
“improviso laboratorial”, a que 
ele chamou de “experiência”. 
A técnica era de pré-fabricação, 
mas o canteiro era como qual-
quer outro convencional, relata 
o arquiteto. 

O zelo de Eduardo knesse e 
seu pensamento vitruviano po-
dem ser questionados segundo 
ao modo como se sucederam e 
cingiram as intenções da Univer-
sidade de São Paulo à obra, isto 
é, as reais motivações na feitura 
ou idealização do CRUSP, por 
parte da reitoria, são levados em 
questão, dada a forma como foi 
intencionada, uma vez que, finda-
das as obras, os prédios acabados 
foram inaugurados por atletas do 
Pan-americano de 63 – como de 
início foi dito – e fechados em se-
guida até o ano seguinte, quando 
doze estudantes, ao lado de Ra-
fael Kauan ocuparam o quinto e 
o sexto andar do Bloco A, dando 
início ao projeto de reinvindica-
ção do CRUSP, que resultou, em 
1968, no IPM-CRUSP, orques-
trado por ninguém menos que o 
Luís Antônio da Gama e Silva, 
reitor da USP entre o ano de 1963 
e 1969, o qual em sua biografia 
consta participação no CCC (Co-
mando de Caça aos Comunistas) 
e seu brioso trabalho como reda-
tor do Ato Institucional 5 (AI-5), 
de 1968.     

Continua na próxima edição...    

ramote

a Verdade 
sobre a 
assembleia

- A assembleia parou. O 
ar ficou gelado. O céu se 
abriu e, da escuridão do 
infinito devorador, o Todo-
-Poderoso estendeu sua 
mão à terra. Trazia a Pala-
vra. 

A Palavra foi lida na as-
sembleia. E todo homem 
(mulher), mulher (homem), 
criança (criança), cabra 
(bode) ou animal rastejante 
ficou petrificado diante da 
Verdade. E a Verdade não 
pôde ser contestada. 

E Aquele que tudo vê, 
disse aos seus: “não permi-
tireis que palavra seja dita 
sobre a Verdade que aqui 
revelamos. Àquele que de-
safiar esta lei do seu Deus, 
guarde o pior que há em si. 
Àquele que avançar sobre o 
cordão divino formado para 
defender a Palavra, guardai 
toda a fúria”.

E assim aconteceu.
E o Mal encarnado em um 

pequeno partido trotskista, 
personificado por homens 
nem altos, nem baixos, nem 
gordos, nem magros, mas 
barbados, e mulheres, não 
altas, não gordas, pelo con-
trário, e até formosas, ateou 
fogo à assembleia. Rompe-
ram com a Palavra e prati-
caram atos inconfessáveis 
de fúria contra o totem.

E arderam no fogo do in-
ferno por cinco dias e duas 
noites (sem direito a visita 
íntima). Foram esquecidos 
de lado quando começaram 
as eleições para o Congres-
so da UNE.

Dantas

Das redes 
sociais:
"E opa sobre esse 
negócio do cala a 
boca, eu tava lá no 
XI congresso tam-
bém, quando uma 
porrada de gente 
gritou pra Natá-
lia Pimenta calar 
a boca. Dois pe-
sos, duas medidas" 
(GREVE, Caio. 
2013)

Feminismo e Sionismo
Antes da Segunda Guerra, os 

judeus eram perseguidos pelos 
pogroms. Na Idade Média, iam 
para a fogueira. Mas, durante a 
Guerra, foram submetidos à de-
gradação.

Reagiram, depois, e reagiram 
bem. No entanto a reação saiu 
de controle.

O recém criado Israel inven-
tou os grupos terroristas para ex-
pulsar das terras os colonos pa-
lestinos. Depois, institucionou o 
apartheid contra os árabes que lá 
permaneceram.

O problema é que essas coi-
sas não podem ser ditas.

Todo aquele que se posicione 
contra a política do Estado de 
Israel é taxado de anti-semita e 
contra ele é levantada a execra-
ção pública.

Vários acadêmicos norte-
-americanos, estudiosos da polí-
tica do Oriente Médio, vinham 
criticando a ação de Israel na 
região. Taxados de anti-semitis-
mo, preferiram calar-se.

E assim acontece no mundo 
inteiro. 

A luta contra o anti-semitis-
mo era uma luta legítima e posi-

tiva. Agora, no entanto, está sen-
do usada para calar as pessoas, 
o que significa dar ao Estado de 
Israel carta-branca para cometer 
todo tipo de atrocidade contra o 
povo da Palestina.

O que acontece com o sio-
nismo em escala global, ocorre 
com o feminismo em escala uni-
versitária.

O movimento feminista é de 
origem pequeno-burguesa. Suas 
reivindicações são sociais e o 
movimento não visa, nem nunca 
visou, a reforma da sociedade. 
O que sempre reivindicou foi 
uma mudança no comportamen-
to dos homens e exigiu que as 
autoridades dessem mais espaço 
à mulher e a colocasse em pé de 
igualdade com os homens.

Não há nada errado com isso, 
exceto o fato de que os homens 
também são explorados. Portan-
to, a exigência da mulher deve-
ria ser o fim da exploração do 
ser humano como um todo.

Tudo caminho mal se o mo-
vimento indicar o caminho de 
uma guerra de gêneros.

No entanto, mesmo reivindi-
cações transitórias são positivas.

O que não é positivo é o novo 
rumo que o movimento passou 
a tomar nos últimos anos. Suas 
reivindicações, que já eram 
pequeno-burguesas, tornaram-
-se completamente sem-sentido. 
Deixaram de ser ações e passa-
ram a ser palavras.

E, hoje, o movimento em vez 
de lutar contra a exploração, 
passou a lutar contra o vocabu-
lário.

Ninguém pode mais se refe-
rir a um grupo heterogêneo de 
brasileiros como brasileiros; é 
obrigado a falar brasileiros e 
brasileiras; trabalhadores e tra-
balhadoras; alunos e alunas. Se 
não, é machista.

Deixando-se de lado a tre-
menda ignorância e estupidez 
que denota essa exigência (pois 
“brasileiro” é usado como gê-
nero neutro e, portanto, não se 
refere ao homem apenas), ela 
passou a ser a principal bandeira 
do movimento.

Qualquer menção à mullher 
deve ser feita com todo cuida-
do do mundo, pois um simples 
deslize no vocabulário poderá 
condenar o falante à execração.

O fato é alguns setores do 
movimento feminista atuam 
dessa forma. E o feminismo vi-
rou uma forma de perseguição 
política.

Se quisermos execrar alguém 
de quem não gostamos, chame-
mo-lo de machista.

Esses setores se transforma-
ram em micro-Estados de Israel. 
Mas não é apenas ele que con-
titui esse Estado. Fazem parte 
do governo todos aqueles que 
desejam criminalizações. Cri-
minalização da injúria racial. 
Criminalização da homofobia. 
Mas esses que não se iludam. 
Acompanhado dessas crimina-
lizações virão: a conversão do 
aborto em crime hediondo; a 
criminalização das passeatas; 
será considerado crime formar 
organizações; os partidos serão 
proscritos; e falar será proibido.

Esses grupos feministas de 
hoje não terão com que se pre-
ocupar. Ninguém mais usará 
o termo “brasileiro” nem fará 
piadinhas sobre mulheres. Sim-
plesmente, ninguém falará mais 
nada.

Nem o Feliciano. O diabo 
que o carregue.

a.t.

Mande seu texto 
para o Jornal da 
USP Livre!
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