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E dizem que a 
ditadura acabou

Junto com os professores, contra o psDB

Fim doS ProcESSoS! 
Fora rodaS! Fora Pm!
NÃo À PriVaTiZaÇÃo!

A denúncia do Ministério 
Público contra 72 estudantes 
da USP é uma evidente perse-
guição política ao movimento 
estudantil.

A tentativa é intimidar os 
estudantes e permitir à direita 
levar adiante o plano de pri-
vatização da mais importante 
universidade do País. Isso irá 
iniciar um processo generaliza-
do de privatizações em univer-
sidades públicas.

As acusações contra os estu-
dantes são de formação de qua-
drilha, depredação, pichação e 
porte de explosivos. A tentativa 
de aumentar as penas e imputar 
crimes que não correspondem à 
realidade contra uma manifes-
tação política é um abuso e tem 
a intenção de incriminar toda 
ação coletiva e de reivindicação.

Os estudantes fizeram uma 
manifestação política contra a 
PM na cidade universitária, con-
tra rodas (reitor) e pela retirada 
de processos contra estudantes e 
funcionários. esses processos já 
indicavam um aumento da re-
pressão na universidade contra 
as manifestações políticas.

A direita nacional que levan-
tou a cabeça no caso no men-
salão condenando pessoas sem 
provas agora quer condenar 
estudantes a até oito anos de 
prisão por uma manifestação 
política.

Atacar o movimento estu-
dantil da USP é tentar uma pu-
nição exemplar para intimidar 
as manifestações contra a buro-
cracia universitária e o governo 
em todo o país.

A imprensa capitalista e de 
aluguel apoiou a medida tam-
bém chamando os estudantes 
de “bandidos”, “vândalos” e 
“terroristas”, acusações típicas 
do período da ditadura militar 
brasileira.

A acusação é um ataque fron-
tal contra o direito de manifes-
tação e ação política das massas. 
Qualquer atividade política, 
como uma ocupação de terra, 
poderia ser enquadrada por 
essa promotora como uma ação 
de bandidos e poderia ser acu-
sada de formação de quadrilha.

A defesa desses estudantes é 
a defesa do direito à livre mani-
festação, que está sendo atacado.

Chamamos a todos a se in-
corporarem na campanha em 
defesa dos 72 estudantes da 
USP, contra os processos, pela 
liberdade de expressão e orga-
nização.

Em defesa das 
companheiras 
vítimas da 
ditadura de Rodas

A luta contra o processo dos 72 é 
parte da luta geral contra a ditadura de 
rodas que já fez inúmeras vítimas na 
universidade. Há os que foram expul-
sos da universidade e os que perderam 
os seus lugares na moradia e vários 
episódios de violência que precisam ser 
resgatados e colocados em evidência 
com esta luta. Há companheiros que 
foram vítimas de racismo e agressão 
como no episódio da desocupação da 
sede do dCe pela PM.

Um caso em particular, ressalta nes-
te quadro de arbitrariedades e violên-
cia. O caso da companheira Amanda 
freire, expulsa da universidade e do 
CrUSP com um filho pequeno.

O reitor-interventor indicado pelo 
governo do PSdb, João Grandino ro-
das, é o verdadeiro inimigo do movi-
mento de luta da USP. É contra ele que 
devem se dirigir os esforços dos setores 
de luta e nesse sentido deve se dar a 
unidade entre estudantes, professores e 
funcionários.

Um exemplo dos ataques deste in-
imigo comum são as moradoras do 
CrUSP, especialmente atacadas pelas 
arbitrariedades da reitoria e da Coseas/
SAS. Como estão praticamente 24h no 
campus sentem mais particularmente 
essas arbitrariedades e abusos.

O maior exemplo é a estudante que 
foi eliminada pelo reitor e seus agentes 
no SAS (Superintendência de Assistên-
cia Social), Amanda freire, nas férias 
de final de ano. 

Amanda foi uma das primeiras víti-
mas dos processos-farsa da reitoria. O 
processo resultou na sua expulsão do 
CrUSP com o filho no colo. Sua ex-
pulsão foi feita com ação policial. Alvo 
da perseguição política de rodas foi 
acusada de participar de uma ocupação 
por mais moradia estudantil.

Amanda sequer estava na univer-
sidade no dia da ocupação. Mas fazia 
parte da gestão da associação de mo-
radores e foi acusada de organizar a 
ocupação. “eu não estava presente, mas 
como não tinha provas, fui considerada 
culpada”, disse. Uma ação covarde do 
ditador João Grandino rodas.

Ao caso da estudante Amanda 
freire seguem-se muitos outros. São 
diversos os relatos das violências co-
metidas pela vigilância que a reitoria 
impõe ao CrUSP. A polícia no cam-
pus também manifestou sua violência 
contra outras companheiras nas abor-
dagens contra mulheres, e nas ações 
de repressão policial, as militantes 
mulheres são um alvo preferencial de 
provocações e da violência. entre as 16 
presas e processadas pela ocupação da 
reitoria no final de 2011, são fartos os 
relatos de abusos cometidos pela polí-
cia.

diante destes fatos de brutalidade 
da reitoria, nem a atual diretoria do 
dCe (composta por Psol e PStU) 
nem a diretoria da Amorcrusp moveu 
um dedo ou disse uma única palavra, 
mostrando que estão enterrados até 
o pescoço na política de colaboração 
com o ditador rodas.

Como parte da luta geral contra a 
ditadura de rodas, chamamos todos 
os estudantes a se mobilizar, também e 
com particular importância pela rein-
tegração da estudante Amanda freire! 
A defesa das moradoras do CrUSP! 
Mais vagas no bloco das Mães, ilumi-
nação e creche. Por uma universidade 
sob o controle dos estudantes.

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

Estudantes processados e 
militantes do PCO estão orga-
nizando uma campanha de rua 
no centro de São Paulo. Todos 
os dias, companheiros montam 
uma banca na Praça do Patriar-
ca para colher assinaturas con-
tra os processos, distribuir pan-
fletos e adesivos da campanha 
e informar a população sobre o 
que está acontecendo na univer-
sidade.

Esta iniciativa é de suma im-
portância para ampliar a cam-
panha contra os processos. Sem 
duvidas, essa  é uma oportuni-
dade ímpar para debater com 
a população o problema da re-
pressão nas universidades, a 
privatização da USP e todos os 
ataques do governo do PSDB 
contra a educação pública.

A atividade permite que a luta 
contra os processos antija os 
trabalhadores, que também so-
frem com os ataques do PSDB. 
Na tarde da última quarta-feira, 
os processados realizaram uma 
campanha em duas atividades 
dos movimento sociais. Na par-
te da manhã, foram colhidas as-
sinaturas dos trabalhadores do 
movimento sem-teto que pro-
testavam 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 estudantes nos 
últimos tempos tem colocado 
a necessidade de uma ampla 
campanha conjunta contra estes 
ataques.

A unidade dos estudantes 
com os trabalhadores é funda-
mental para barrar a ofensiva 
contra as liberdades democrá-
ticas. Diante desta ofensiva da 
direita contra os movimentos de 
luta é necessário realizar uma 
ampla para reunir todos que es-
tão sendo perseguidos dentro e 
fora das universidades.

A campanha de rua precisa do 

seu apoio. É preciso defender a 
universidade pública e gratuita 
e a liberdade de expressão e or-
ganização. Convidamos todos a 
participarem desta iniciativa.

andré sarmento
Estudante de letras, proces-

sado pela ocupação da reitoria 
em 2011 e militante do PCO

Foto da campanha no centro.

EdiÇÃo ESPEcial:

aTo Na PaUliS
Ta

Alguns dos 72 estudantes da USP processados por ocupar a reitoria em 2011, no ônibus da PM no páteo da delegacia.
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3 de maio de 2007 
Estudantes ocupam reitoria da 
USP contra os decretos do então 
governador José Serra, que re-
tiravam totalmente a autonomia 
da universidade. A ocupação se 
estendeu por 50 dias, colocando 
a reitoria e o governo contra a pa-
rede. Naquele momento, governo 
e reitoria não mandaram a polícia 
reprimir os estudantes, com medo 
de abrir uma crise ainda maior.

22 de agosto de 2007 
João Grandino Rodas, então di-
retor da Faculdade de Direito 
chama a Polícia Militar a invadir 
a Faculdade para retirar manifes-
tantes que ocupariam as Arcadas 
por 24 horas como parte das “jor-
nadas em defesa da educação”, 
promovidas por entidades como 
UNE e MST. Na ocasião, a entra-
da da polícia teve uma repercus-
são bastante negativa entre estu-
dantes e professores, mas serviu 
para abrir caminho para a atuação 
polícia dentro da universidade.

28 de maio de 2008 
Resolução elaborada pela Co-
missão de Legislação e Recursos 
(CLR), proposta por João Gran-
dino Rodas é aprovada no Con-
selho Universitário, permitindo a 
entrada da polícia na USP quando 
solicitada

10 de dezembro de 2008
Claudionor Brandão, diretor do 
Sindicato dos Trabalhadores da 
USP (Sintusp), é demitido “por 
justa causa” pela então reitora 
Suely Vilela, apesar de ter estabi-
lidade no emprego como sindica-
lista.

1 de junho de 2009 
Polícia entra na Cidade Univer-
sitária para reprimir piquetes da 
greve dos funcionários. A partir 
daí passa a fazer rondas constan-
tes na universidade

4 de junho de 2009
Estudantes realizam assembleia 
com milhares de estudantes e de-
cidem entrar em greve, pela read-
missão de Brandão, pela saída da 
então reitora, Suely Vilela, e pela 
saída da polícia do campus

9 de junho de 2009 
Estudantes realizam enorme 
ato, cuja principal reivindica-
ção é a saída da PM da USP. No 
final da manifestação, policiais 
armam provocação e reprimem 
brutalmente estudantes com 
balas de borracha, bombas de 
gás lacrimogêneo e golpes de 
cassetete. O caso ganha reper-
cussão nacional e tem o repúdio 
de diversos professores. Nesse 
dia mais de 3 mil estudantes se 
reúnem em assembleia contra a 
presença da PM e fortalecem a 
greve
18 de junho de 2009

Ato reúne mais de dois mil estu-
dantes e funcionários em greve 
na Paulista contra a PM na USP e 
contra a reitora Suely Vilela

13 de novembro de 2009
João Grandino Rodas, diretor da 
Faculdade de Direito, é nomeado 
reitor pelo governador José Serra, 
apesar de ter ficado em segundo 
lugar na votação interna da uni-
versidade

26 de novembro de 2009
Cerca de 200 estudantes, enfren-
tando o boicote do DCE e dos 
centros acadêmicos se reúnem 
para realizar um ato pedindo “fora 
Rodas!”, no dia marcado para sua 
posse. O gabinete do reitor, que 
estava em reforma, é ocupado por 
algum tempo em protesto contra 
sua nomeação e a falta de poder 
de decisão dos estudantes

18 de janeiro 2010 
Segunda manifestação pedindo a 
saída de Rodas, que estava sendo 
empossado pelo governador em 
solenidade na Sala São Paulo. A 
manifestação é reprimida pela 
polícia e três estudantes são deti-
dos, dois deles militantes da Ju-
ventude do PCO

23 de fevereiro de 2010
João Grandino Rodas revoga a 
portaria que permitia a entrada 
da polícia no campus, aprovada 
dois anos antes. Longe de visar 
a conciliação, a medida prepara-
va o terreno para uma repressão 
ainda maior. DCE declarou que 
“sem dúvida era uma conquista”

8 de abril de 2010
Estudantes aprovam “Fora Ro-

das em assembleia geral realiza-
da na Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo (FAU). DCE não 
divulga a resolução e diz à im-
prensa que ela não representa a 
vontade da maioria dos estudan-
tes, numa visível política de con-
ciliação com a reitoria

18 de março de 2010 
Moradores do Conjunto Resi-
dencial da USP ocupam o Bloco 
G, parte da moradia que havia 
sido tomada pela administração 
da universidade. Descobrem aí 
documentos mostrando a vigi-
lância e um elaborado sistema 
de controle da universidade so-
bre os moradores

Novembro de 2010 
Reitoria abre processo contra 
24 estudantes em razão da ocu-
pação da reitoria em 2007 e da 
ocupação da moradia em 2010. 
Os estudantes estavam ameaça-
dos de “eliminação”, com base 
em um código aprovado durante 
a ditadura militar 

2 de dezembro de 2010
Morre o estudante de filosofia, 
Samuel de Souza, por falta de 
assistência médica em uma pra-
ça da Cidade Universitária.

18 de maio de 2011
Morre assassinado o estudantes 
Felipe Ramos Paiva, no estacio-
namento da Faculdade de Eco-
nomia e Administração. No exa-
to momento em que o jovem foi 
assassinado, a polícia realizava 
uma blitz dentro do campus, há 
poucas centenas de metros dali.

20 de maio de 2011 

Reitoria usa assassinato de estu-
dante como pretexto para apro-
var convênio entre a USP e a Po-
lícia Militar no Conselho Gestor 
do campus.

9 de setembro de 2011
Convênio entre USP e Polícia 
Militar é assinado. A partir daí 
várias arbitrariedades policiais 
são relatadas por estudantes, fun-
cionários e inclusive professores.

27 de outubro de 2011
Polícia aborda três estudantes 
que portavam maconha e deci-
dem leva-los para a delegacia. 

O fato gera enorme revolta en-
tre os estudantes e serve como 
estopim para a revolta contra 
a presença da polícia no cam-
pus. Há confronto entre polícia 
e estudantes. No mesmo dia 
é realizada uma assembleia e 
estudantes decidem ocupar o 
prédio da administração da Fa-
culdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas (FFLCH)

1º de novembro de 2011 
Estudantes desocupam prédio 
da FFLCH e ocupam reitoria 
da USP, tendo como reivindica-
ções centrais a saída da PM do 
campus e o fim dos processos 

administrativos e criminais con-
tra estudantes e funcionários.

8 de novembro de 2011
Depois de várias negociações 
frustradas, reitoria manda cum-
prir reintegração de posse do 
prédio, para onde são enviados 
mais de 400 policiais da Tropa de 
Choque, cavalaria e batalhões es-
peciais. 73 estudantes são presos 
e acusados de depredação do pa-
trimônio público, entre outros. À 
noite, mais de três mil estudantes 
se reúnem no prédio dos cursos 
de História e Geografia e delibe-

ram por greve geral imediata.

17 de dezembro de 2011
A reitoria decide expulsar ar-
bitrariamente oito estudantes 
moradores do CRUSP com base 
no decreto 52.906, de 1972, 
presente no regimento da uni-
versidade.

6 de janeiro de 2012
A Polícia invadiu o espaço de 
convivência dos estudantes no 
CRUSP, cercando-o com tapu-
mes e fechando o acesso aos 
estudantes.

Fevereiro de 2012 
Rodas privatizou os ônibus cir-
culares do campus, que passa-
ram a ser controlados pela SP-
Trans que lucra a cada volta da 
catraca

Março de 2012 
Rodas tentou impedir a realiza-
ção da festa da calourada orga-
nizada bloqueando a entrada de 
bebidas e do trio elétrico que 
conduziria o show

30 de outubro de 2012
Câmeras escondidas, instaladas 
pela Coseas e pela reitoria com 
o objetivo de espionar a ativida-

de dos estudantes, foram encon-
tradas no saguão do Bandejão 
Central
1º de novembro de 2012 – no-
vamente a PM tenta deter es-
tudantes que levavam cerveja 
para uma festa

Novembro/dezembro de 2012 
– Rodas suspendeu a circulação 
de diversas linhas de ônibus que 
circulavam pelo campus

22 de dezembro de 2012 – Ro-
das destrói o Canil, espaço ocu-
pado pelos estudantes na ECA.

Cronologia

Conheça a história da luta dos estudantes da USP

A Tropa de Choque invadindo a reitoria em 8 de novembro.

A ocupação da reitoria em 2007 foi um divisor 
de águas no movimento estudantil da USP

Em 2009 os estudantes já protestavam 
contra a presença da polícia no campus, 
enviada pela reitoria para reprimir a greve 
dos funcionários.

Diferentemente do que conta a imprensa capitalista, a luta contra a presença da Polícia Militar no campus não teve início por causa da 
“maconha”. A questão se colocou já em 2007 e em 2009 os estudantes já haviam entrado em greve e saído às ruas para expulsar a PM da USP

O reitor-interventor, João 
Grandino Rodas, não foi 
sequer o escolhido entre 
os professores que votam 
no Conselho Universitário. 
Foi imposto em 2009 pelo 
então governador José 
Serra (PSDB), que ignorou 
a escolha dos professores 
da USP.


