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O jornal da USP Livre! 
entrevistou o estu-
dante Renan Qui-
nalha, doutorando 
da USP, escolhido 

como representante da Associação 
dos Pós graduandos da USP para 
compor a Comissão da Verdade. 
Também é assessor da Comissão 
da Verdade do Estado de São Pau-
lo “Rubens Paiva”. Na entrevis-
ta ele fala da mais nova ação di-
tatorial do reitor interventor João 
Grandino Rodas que decretou, por 
meio de uma portaria, uma comis-
são composta por sete professores 
ignorando os indicados pelas enti-
dades de estudantes, professores e 
funcionários.

USP Livre!: Renan, você fazia 
parte da Comissão da Verdade que 
estava sendo organizada na USP a 
partir das entidades, APG, DCE, 
Adusp, Sintusp etc? E qual o pa-
pel dessa pré-comissão?

Renan Quinalha: Cada enti-
dade promoveu a escolha demo-
crática de três membros titulares e 
três membros suplentes para inte-
grar a futura Comissão da Verdade 
da USP. Fui um dos pós-graduan-
dos escolhidos em assembleia da 
APG USP Helenira “Preta” Re-
zende. Apresentamos os nomes 
que cada categoria elegeu demo-
craticamente para a Reitoria e es-
távamos negociando ainda a ma-
neira de formalizar a instituição 
da Comissão da Verdade da USP 
quando fomos surpreendidos pelo 
golpe anunciado em reunião com 
representantes da Reitoria na últi-
ma terça-feira, dia 7.

USP Livre!:  Antes de apre-
sentar a comissão pronta, a reitoria 

havia dado sinais de que aprovaria 
os representantes das entidades?

Renan Quinalha: Sim, ha-
via a forte expectativa de que os 
membros indicados por cada en-
tidade fossem considerados pela 
Reitoria na hora de formalizar a 
criação da Comissão da Verdade 
da USP. Tivemos quatro ou cin-
co reuniões entre o Fórum Aber-
to pela Democratização da USP, 
composto pelas quatro entidades 
(APG, DCE, Adusp e Sintusp) e 
outros CA’s, com os representan-
tes designados pelo Rodas para 
tratar das negociações. Estes já 
nos haviam adiantado que a Co-
missão seria criada, cabendo-nos 
discutir melhor qual o formato e as 

pessoas que comporiam a Comis-
são. E foi o que fizemos quando 
apresentamos a proposta formal, 
garantindo autonomia e indepen-
dência pra Comissão, e os nomes 
dos membros indicados democra-
ticamente pelas entidades.

USP Livre!: O que você tem a 
dizer desta decisão, completamen-

te ditatorial do reitor, em aprovar 
uma comissão própria sem diálo-
go com as entidades que já esta-
vam discutindo o assunto há mui-
to tempo?

Renan Quinalha: A decisão 
é um absurdo e precisa ser denun-
ciada amplamente. Não podemos 
aceitar esse golpe. Além de rom-
per um processo de negociação 
que estava em curso, evidencian-
do a má-fé, impõe de cima pra bai-
xo uma Comissão da Verdade de 
maneira anti-democrática, con-
trariando precisamente a finalida-
de de uma comissão desta nature-
za, que é aprofundar e radicalizar a 
democratização da nossa Univer-
sidade. Esse golpe é manifestação 
da estrutura de poder centralizada 
e da cultura política autoritária que 
ainda orientam a gestão da USP.

USP Livre!: O que você tem a 
dizer da composição de sete pro-
fessores formado pela reitoria para 
compor essa “Comissão da Verda-

de do Rodas”?
Renan Quinalha: 

Alguns dos indicados 
apoiaram a eleição 
do Rodas e defende-
ram a entrada da PM 
no campus, além de 
sequer terem assina-
do o abaixo-assina-
do que contou com 
5 mil adesões da co-
munidade USP. Mas, 
sem entrar no méri-
to dos nomes impos-
tos, fato é que o acú-

mulo e a mobilização dos setores 
que estavam à frente dessa inicia-
tiva era no sentido de que, para 
seu bom funcionamento, a Comis-
são da Verdade da USP precisa-
ria ser participativa e democrática 
no que se refere à composição dos 
seus membros. Impor apenas sete 
professores bem antigos da Uni-
versidade, compromissados po-

liticamente com o Rodas e com 
agendas muito ocupadas, com o 
prazo de apenas um ano, signifi-
ca limitar os trabalhos e o alcance 
dessa Comissão.

USP Livre!: O que esta “nova” 
comissão vai fazer? Vai de fato in-
vestigar os crimes envolvendo os 
mortos e desaparecidos ligados à 
USP? Quais os objetivos do reitor 
com essa comissão criada por ele?

Renan Quinalha: Como dito 
acima, ficou evidente que a Reito-
ria não quis aceitar uma Comissão 
democrática, com representantes 
eleitos pelas respectivas catego-
rias e com poderes para acessar ar-
quivos e documentos da USP. O 
receio é que a Comissão pudesse 
ter contato com informações que 
digam respeito ao atual funciona-
mento da USP, fazendo recomen-
dações no sentido de democrati-
zar mais profundamente a nossa 
Universidade. Dessa Comissão 
imposta do Rodas, não podemos 
esperar muita coisa, pois já foi li-
mitada de partida no que se refere 

às prerrogativas que lhe foram as-
seguradas, à falta de autonomia e 
independência em relação à Reito-
ria e ao comprometimento dos es-
colhidos com as políticas do atual 
Reitor. É cristalino que a maior 
parte desses nomes, que chegaram 
a combater a ditadura no passa-
do, foram escolhidos pra legitimar 
essa Comissão, mas, no fundo, te-
rão muitas dificuldades e mesmo 
vontade de radicalizar a apuração 
dos crimes da ditadura e as conti-

nuidades deles no presente.

USP Livre!: O que as entida-
des vão fazer agora a partir desta 
comissão decretada pela reitoria?

Renan Quinalha: Vamos fa-
zer uma denúncia ampla des-
se golpe e continuar a campanha 
por uma Comissão da Verdade de 
verdade na USP. Vamos mobili-
zar todos os setores da comuni-
dade USP, levaremos ao Conse-
lho Universitário, à imprensa e a 
todas as outras instâncias em que 
pudermos reverberar esse absur-
do. Um grande ato está sendo pen-
sado também para as próximas se-
manas.

USP Livre!: Qual a importân-
cia de uma Comissão da Verdade 
da USP?

Renan Quinalha: Uma Co-
missão da Verdade de verdade 
na USP será fundamental não só 
para revelar os crimes do passa-
do, mas também apontar as conti-
nuidades do autoritarismo no pre-
sente: nas estruturas arcaicas de 
poder, na falta de representativi-
dade dos colegiados centrais, na 
cultura política de violência na 
repressão dos movimentos so-
ciais na Universidade, nas perse-
guições políticas em curso, no re-
gime disciplinar da ditadura etc. 
A USP precisa passar a limpo 
esse período para que possa avan-
çar no sentido de democratizar a 
si própria, a produção e o acesso 
de um conhecimento crítico e re-
ferenciado socialmente.
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“Dessa Comissão 
imposta do Rodas, 

não podemos 
esperar muita coisa”

“Alguns dos indicados 
apoiaram a eleição do 
Rodas e defenderam 

a entrada da PM no 
campus”

“Não podemos aceitar esse golpe”
Comissão da Verdade do Rodas

Contra a criminalização do Movimento Estudantil! Por uma Greve Geral Nacional de Estudantes!
“Um dia vieram e levaram meu vi-
zinho que era judeu.
Como não sou judeu, não me inco-
modei.
No dia seguinte vieram e levaram 
meu outro vizinho que era comu-
nista.
Como não sou comunista, não me 
incomodei.
No terceiro dia vieram e levaram 
meu vizinho católico.
Como não sou católico, não me in-
comodei.
No quarto dia, vieram e me leva-
ram...
já não havia mais ninguém para 
reclamar.”
(Martin Niemöller, 1933)

A todos os estudantes, a to-
dos os Centros e Diretó-
rios Acadêmicos, a todos 

os DCEs, à UNE!
Hoje, 72 estudantes estão 

processados por formação de 
quadrilha e outras acusações ab-
surdas por terem ocupado a rei-
toria da USP em outubro de 
2011.

Independente da considera-
ção que qualquer um faça sobre 
os encaminhamentos e os méto-
dos que levaram à ocupação da 
Reitoria da USP, não podemos 
aceitar que as questões políti-
cas sejam resolvidas pela polí-
cia. Estes são métodos de regi-
mes totalitários, inaceitáveis.

Lutar pelas reivindicações 

dos estudantes é legítimo e não 
pode ser crime! Lutar por Edu-
cação Pública e Gratuita para to-
dos em todos os níveis é parte 
integrante da luta histórica dos 
estudantes. Nada tem a ver com 
formar uma quadrilha! Se nos 
calarmos diante disto, se nada fi-
zermos, amanhã serão milhares 
de estudantes criminalizados e 
presos simplesmente porque te-
nham se manifestado de alguma 
forma por nossas reivindicações.

Não nos espantemos se no dia 
depois de amanhã, venham a cri-
minalizar estudantes que simples-
mente estejam à frente de uma 
entidade estudantil. Lembrem-se 
o que aconteceu no Congresso da 
UNE de 1968, em Ibiúna! Ago-

ra eles colocam a Polícia Militar 
dentro do maior campus da maior 
universidade do Brasil, algemam, 
prendem e processam estudantes 
em plena “democracia”, e nos ca-
lamos? Não!

É preciso construir a unidade 
dos milhões de estudantes Uni-
versitários e dos milhões de se-
cundaristas. É preciso construir a 
unidade do Movimento Estudan-
til para organizar, preparar mani-
festações nacionais e chegar à 
Greve geral se não nos ouvem e 
não são canceladas as acusações 
contra os 72 estudantes.

Não! Não aceitamos! Nós, do 
Diretório Central dos Estudan-
tes da Universidade de Joinville-
-SC (DCE da Univille), nos diri-

gimos a todos vocês para abrir a 
discussão sobre a necessidade e 
a organização de uma greve ge-
ral nacional de estudantes com 
a pauta: A retirada dos proces-
sos contra os 72 estudantes da 
USP, Educação Pública e Gratui-
ta para todos em todos os níveis.

Propomos a realização de 
uma reunião nacional para dis-
cutir esta proposta com todos os 
estudantes e entidades estudantis 
interessadas, no dia 1º de Junho 
de 2013, em Goiânia, durante o 
53º Congresso da UNE. Entre 
em contato: univilledceepralu-
tar@gmail.com

1º de Maio de 2013
DCE da Univille

Rodas criou sua Comissão da Verdade 
particular.

Renan 
Quinalha.



A CRUSPIANA 
Da conclusão e da crítica

Fechando o parêntese e 
retomando o ponto, in-
dignados os estudan-
tes ainda ressaltam que 
muitas das informa-

ções, senão todas, a que têm direi-
to foram apreendidas pelo méto-
do da vivência cruspiana, ou seja, 
“o boca a boca”. Veteranos aca-
bam sendo responsáveis por sa-
lientar os estudantes sobre todos 
os causos de seus direitos. Mas, 
e a AMOR-CRUSP?, o leitor es-
pera saber e pergunta agora. A 
que se informou esta reportagem, 
a AMOR-CRUSP fica estreita a 
apenas mera paquera com os estu-
dantes, uma vez que, desde a che-
gada dos calouros apenas se com-
prometeu em reuni-los em um 
jantar, feito nas primeiras semanas 
de aula. A melhor salientar o leitor, 
este projeto veio da gestão Unida-
de Cruspiana, em 2011, onde fica 
a AMOR-CRUSP incumbida de 
ajudar os estudantes na lida dos 
jantares de final de semana de seu 
primeiro mês. Para o primeiro jan-
tar a própria associação (gestão 
de 2012) pagou o alimento, con-
tudo, nos demais, incentivou. No 
entanto, a atual gestão do CRUSP, 

CRUSP POPULAR, apenas con-
duziu um único jantar a, o que pa-
rece, desencargo de consciência, 
e nunca mais voltou. Não houve 
reuniões com os calouros alojados 
para lhes salientar seus benefícios 
e muito mesmo assisti-los até sua 
emancipação no CRUSP. Entre-
tanto, não dando a atual gestão da 
AMOR-CRUSP qualquer injus-
tiça, há os estudantes que flertam 
com sua paquera. Estes dizem que 
foram assistidos e são muito bem 
representados por esta. Houve ca-
sos que a associação prestou servi-
ço direto com o COSEAS dialo-
gando em favor do estudante. 

A finalizar e a rematar os pon-
tos, nota-se neste artigo, e após 
muitos documentos e ensaios li-
dos, como, por exemplo, da Re-
nata Santiago Ramos, arquiteta e 
urbanista da UFRGS, em seu ar-
tigo “Alojamento Universitário 
Como Lugar No Campus, Caso 
CRUSP”, de 2010 – artigo vin-
culado ao simpósio “A Arquitetu-
ra do Lugar: Variações nos Luga-
res da Pluralidade”, que o Projeto 
CRUSP, em sua concepção foi um 
marco não só individual ao arqui-
teto Eduardo Knesse, ou a tecno-

logia de pré-fabricação no Brasil, 
mas também ao movimento es-
tudantil e a todo o corpo dissente 
de todas as faculdades ou univer-
sidades do país, visto que inaugu-
rou o pensamento sobre a causa 
da vivencia e residência estudan-
til. Contudo, e jamais apenas isso, 
delineou o fulcro da problemáti-
ca ideológica por parte da reitoria 
e seus representantes, os reitores; 
isto é, a política, ou então sobre-
dita ideologia, que a USP herdou 
é a, agora pouco mais nítida, po-
lítica conservadora e segregadora, 
que jamais vinculou a construção 
do CRUSP em pensamento huma-
nista que pretendia Knesse, pelo 
oposto disto, fê-la, ao que pou-
co podemos provar, na atenção 
de alojar um evento internacional 
de desporto, como é o Pan-ameri-
cano, e destruí-la, como fez com 
três dos doze prédios construído. 
A pré-fabricação, modalidade de-

masiadamente barata requer, isen-
ta de manutenção, o prédio em 
fiasco demolido, dado que assim, 
caso haja preferência em se não 
ter mesmo uma moradia estudan-
til, fica mais barato derrubar um 
prédio e erguer outro a reformar 
estruturalmente o prédio avaria-
do. Isto é, entretanto, deixar o pré-
dio em estado de insolução e não 
o manutenir é algo receoso, vis-
to que, arrumá-lo em começo de 
definhamento é imensamente ba-
rato, e não fazê-lo, talvez seja por 
perversidade. Ora, deixar – ao jar-
gão – um prédio sucateado, e su-
cateá-lo desde sua construção com 
sanções aos pedidos do arquiteto é 
evidência um projeto deveras obs-
curo que cuidadosamente pode se 
supor ser a ocultação e inutiliza-
ção duma habitação. E aglutinan-
te a isso, a conduta tosca de uma 
organização que se pretende ges-
tora do CRUSP – a SAS-COSE-

AS –, sua leviana obscuridade e 
desinformação aos estudantes, de-
samparo e mão de ferro, em ver-
dade só apontam os olhares para 
essa lógica de arruinar a única ha-
bitação estudantil do campus da 
USP no Butantã. Esse comporta-
mento, a dizer um pouco mais, no 
que foi aqui constado gera ressal-
vas e muito medo aos ingressan-
tes; muitos, temerosos, procura-
ram no entrevistador a segurança 
de que em seu artigo jamais hou-
vesse qualquer resquício de suas 
denuncias, isto por temerem per-
der tudo o que não inda consegui-
ram. Ou seja, e já a finalizar, a cul-
tura CRUSPIANA é hoje a cultura 
da ruína, um pó que será varrido 
embaixo do carpete com letreiros 
“Sejam Bem Vindos, Universitá-
rios”. 

Ramote
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5ª Parte (final)

Estudantes da Unesp aprovam ato unificado na reitoria
Quatro campi já estão em 

greve na Unesp e a mobiliza-
ção é geral. Em três deles os es-
tudantes fazem ocupação como 
forma de protesto.

Na Unesp de Marília cer-
ca de mil estudantes realizaram 
uma assembleia geral e aprova-
ram pela greve geral por tempo 
indeterminado que já completa 
quase 20 dias.

Ocuparam também o pré-
dio da diretoria e do restauran-
te universitário até que haja a 
revisão de critério socioeconô-
mico para as bolsas. Segundo 
os estudantes do campus, eles 

tem se mobilizado contra a pre-
carização das medidas de per-
manência estudantil, pois fal-
tam bolsas, refeições e vagas 
na moradia estudantil.

Além disso, existe uma de-
fasagem no número de profes-
sores concursados. Para tentar 
disfarçar esse problema, alguns 
cursos funcionam com profes-
sores substitutos. Esses profes-
sores não podem orientar pes-
quisas, recebem menos e não 
possuem direitos trabalhistas. 
Essa situação não é exclusiva 
do campus de Marília.

Os campi de Araraquara, 

Ourinhos, Assis também estão 
em greve. O campus de Bauru 
paralisou as atividades na ter-
ça-feira, dia 7 de maio.

No final de semana do dia 
4 e 5 de maio os estudantes se 
reuniram no Conselho de Enti-
dades Estudantis e aprovaram 
um ato unificado na Reitoria da 
Unesp, localizada no centro de 
São Paulo, no dia 17 de maio, 
unificando a luta pela educação 
com professores da rede mu-
nicipal e estadual. Aprovaram 
também um Fórum de Mora-
dias, em Marília, dias 15 e 16 
de junho.

CRUSP 2013: prédios pintados por fora e podres por dentro.

Direção da Amorcrusp dá golpe na assembleia dos moradores
A atual direção da Associa-

ção dos Moradores do CRUSP 
(Amorcrusp), chapa CRUSP Po-
pular, passou por cima das deli-
berações da última assembleia e 
mudou a data e pauta da assem-
bleia seguinte. A data e pauta de-
terminada e aprovada pelo fórum 
era para ser na última terça-feira 
(15) e para tratar sobre as recen-
tes intimações judiciais sofridas 
por estudantes.

A atual gestão, CRUSP Po-
pular, no entanto, colou cartazes 
apenas na terça-feira, dia 15, e 

mudando, sem qualquer consul-
ta, a data para o dia 16 e a pauta 
para o corte de bolsas. A direção 
da Amorcrusp fez isso mesmo 
depois da divulgação da assem-
bleia feita por moradores que 
compõem o grupo Retomada, 
oposição à política levada pela 
atual direção. Aliás, os cartazes 
colados pela Retomada, convo-
cando a assembleia “sumiram” 
dos murais.  

A medida, além de passar por 
cima das deliberações, confunde 
os estudantes que acabam, por 

fim, sem saber qual será a pauta e 
a data para a assembleia. Alguns 
estudantes foram à sala 51 ontem 
a noite, local marcado para a as-
sembleia, mas a sala estava fe-
chada e nenhum membro da di-
reção da entidade apareceu para 
dar nenhum aviso.

A redação do Jornal da USP 
Livre! procurou os membros da 
associação nesta terça-feira, dia 
14, para esclarecer o aconteci-
mento, mas a sede estava fecha-
da, mesmo no período normal de 
funcionamento.


