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FoRA ZAGo E A PM! UNiVERSiDADE PÚBLiCA E GRATUiTA! PoDER ESTUDANTiL!

ZaGo vai dialoGar... com a TeSoUra Na mão

noVo rEitor Vai 
Cortar gaStoS 
E ContrataÇÕES

No último dia 4, o novo 
reitor, Marco Antonio Zago, 
decidiu cortar os gastos da uni-
versidade paralisando obras, 
bloqueando novas contratações 
e suspendendo o orçamento 
destinado a pesquisas até o pró-
ximo mês de abril.

A nova reitoria estima que 
a situação fi nanceira da USP é 
preocupante. 

Com isso, Zago decidiu 
proibir a contratação de profes-
sores e funcionários. As obras 
previstas pela gestão anterior, 
de João Grandino Rodas, foram 
suspensas até segunda ordem. 
Nem mesmo a reforma dos edi-
fícios já existentes escapou.
gastando os tubos

Segundo informações extra-
ofi ciais, a USP consumiu R$1 
bilhão dos R$3 bilhões que 
constituiam sua reserva fi nan-
ceira.

No ano passado, 100% do 
Orçamento da universidade foi 
destinado à folha de pagamen-
to. A USP arrecadou R$4,3 bi-
lhões em 2013.

Segundo auxiliares do ex-

-reitor, a USP usou parte das 
suas verbas para atender a uma 
sugestão do governador de SP, 
Geraldo Alckmin (PSDB), que 
“estava incomodado com o 
montante de recursos públicos 
parados”.

Sob a gestão Rodas, a USP 
mais que dobrou os gastos com 
obras (de R$36 milhões para 
R$84 milhões, de 2010 para 
2011).
Demissões: a política 
da privatização

Diante da notícia, a Folha de 
S. Paulo suspirou: “Por ser ins-
tituição pública, a universidade 
não pode demitir servidores 
para cortar gasto” (14/2/2014). 
Faltou acrescentarem: “Que 
pena!”.

Mas o desejo não é só da 
imprensa burguesa. Zago as-
sumiu defendendo facilitar as 
condições para demitir mais e 
privatizar.

“As instituições [faculda-
des da USP] precisam de auto-
nomia, não apenas fi nanceira, 
mas também administrativa. 
Precisam de autonomia para 

comprar equipamentos e para 
demitir ou contratar funcioná-
rios de acordo com a necessi-
dade, de maneira ágil e pautada 
pela competência, como fazem 
as instituições privadas”, disse 
o reitor em entrevista ao Estado 
de S. Paulo (24/1/2014).
Bolsas suspensas

Desde 2011, a reitoria de-
cidiu fi nanciar com recursos 
próprios diversos projetos de 
pesquisa. 

Os Núcleos de Apoio à Pes-
quisa (NAPs) consumiram um 
total de recursos de R$146 mi-
lhões. A decisão deixou alarma-
dos pesquisadores de diversas 
áreas que temem perder suas 
bolsas.

Uma pesquisadora da FFL-
CH (Faculdade de Filosofi a, 
Letras e Ciências Humanas), 
Mariana Botta, foi informada 
de que não receberá mais a bol-
sa mensal de pós-doutorado, no 
valor de R$4.000.

“Essa seria quase a minha 
renda total. Agora, não sei 
como vou fazer. Tem muita 
gente desesperada”, disse.

ANO III • Nº 150 • SÃO PAULO • SEGUNDA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2014 • TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES

Medida era consenso entre 
todos os reitoráveis

Conforme noticiamos na 
edição nº 148 do jornal da 
usP livre! (28/11/2013), 
todos os candidatos a reitor 
defendiam um corte de gas-
tos generalizado na universi-
dade para os próximos anos.

Hélio Nogueira da Cruz, 
Wanderley Messias da Cos-
ta, Marco Antônio Zago e 
José Roberto Cardoso de-
fenderam, a esse respeito, o 
mesmo programa em um de-
bate realizado pela Folha de 
S. Paulo em 18 de novembro 
passado.

O corte de gastos acarre-
tará a diminuição do ritmo de 
investimento em infraestrutu-
ra, e em cortes na folha de pa-
gamento e, consequentemen-
te, irá comprometer o aumen-
to de vagas na graduação.

O orçamento da USP é 
baseado na arrecadação da 
CPMF (Contribuição Provi-

sória sobre Movimentação 
Financeira) e é maior que de 
muitas cidades brasileiras.

À época, a reitoria alegou 
que devido à diminuição da 
expansão da atividade eco-
nômica no país, o crescimen-
to orçamentário da USP tam-
bém diminuiu, e a direção da 
universidade passou a gastar 
mais do que arrecadava.

Como dissemos naquela 
edição, “O corte de gastos, 
como uma das medidas co-
muns dos quatro candidatos, 
mostra que o próximo rei-
tor vai seguir a cartilha do 
PSDB para a universidade. A 
contenção de gastos signifi ca 
que as necessidades sentidas 
pelos estudantes, como per-
manência estudantil, falta de 
professores e outros temas 
abordados pela greve deste 
ano (2013) vão fi car em últi-
mo plano novamente”.
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Bem-vindos, calouros
O jornal da usP Livre! 

é uma voz de resistên-
cia dentro da univer-

sidade, pois hoje ela vive sob 
uma ditadura.

Exagero? Como chama-
mos então um regime em que 
a esmagadora maioria dos seus 
membros não tem sequer di-
reito à voz e muito menos ain-
da poder de decisão? E o que 
acontece quando tentamos fa-
zer nossa voz ser ouvida e nos-
sas reivindicações atendidas, 
com manifestações, greves e 
ocupações? O que temos vis-
to desde 2009: a universida-
de é colocada sob estado de sí-
tio. A PM se instalou dentro do 
campus e agora as manifesta-
ções são reprimidas pela força.

Para desocupar a reitoria 
em 2011, foi enviado um re-
forço de mais de 400 policiais. 
Que eles entrem para prender 
estudantes não é mais novida-
de, já que a policia está lá per-
manentemente. Na desocupa-

ção da 2012, dois estudantes 
que apenas passavam perto do 
local foram presos, na delega-
cia foram pressionados de ma-
neira brutal pela polícia para 
confessar algo que não fi zeram 
e em seguida foram enviados a 
um cadeião, onde tiveram seus 
cabelos rapados. Logo se vê 
que a ditadura não se limita aos 
muros da USP….

Se ainda acham que isso 
é pouco ou que é um procedi-
mento que vem simplesmen-
te de fora da universidade, há 
ainda um dado que precisa-
mos acrescentar: a própria rei-
toria, por meio de seus vá-
rios órgãos administrativos e 
da guarda universitária, man-
tém um serviço próprio de es-
pionagem dentro da universi-
dade. Documento encontrados 
por estudantes que ocuparam 
a administração da moradia 
da USP, o CRUSP, encontra-
ram e divulgaram de diversas 
formas milhares de documen-

tos que provam que os portei-
ros dos blocos mantêm um con-
trole estrito dos moradores. Se 
ele foi a reuniões da associa-
ção de moradores do CRUSP, 
o que foi dito nessas reuniões, 
qual a posição de cada estudan-
te. Mas não é só isso: eles têm 
um relatório detalhado da vida 
cotidiana de cada um dos mo-
radores: se trocou de namorado 
ou namorada, se deu uma festa, 
se foi dormir tarde, que música 
ouviu etc. Uma violação desca-
rada dos direitos dos estudan-
tes! E para ver que a intenção 
da reitoria é política, basta no-
tar que quase todos os direto-
res da úlltima gestão do Sintusp 
(Sindicato dos Trabalhadores 
da USP) estão sendo processa-
dos, inclusive criminalmente, 
pela reitoria. Um dirigente his-
tórico do Sintusp, Claudionor 
Brandão, foi demitido de ma-
neira irregular, já que ele tinha 
estabilidade no emprego, e foi 
condenado criminalmente sim-

plesmente porque discutiu com 
um professor! Documentos en-
contrados também na reitoria 
mostraram que essa mantinha, 
por meio da guarda universitá-
ria, um relatório diário com to-
dos os passos de Brandão, hora 
por hora.

Depois de 2011, quando o 
antigo reitor João Grandino 
Rodas colocou a PM no cam-
pus, viu-se também que o tra-
balho da PM não é apenas os-
tensivo; há policiais infi ltrados 
nas salas de aula para ver cada 
passo dos estudantes, como 
ocorria na ditadura militar. 
Aliás, essa reitoria e a burocra-
cia que controla a universida-
de, nada mais são do que uma 
continuação daquela da ditadu-
ra, que chegou a entregar estu-
dantes para serem torturados e 
mortos.

Assim, calouro, se você viu 
as manifestações de junho, não 
se engane: não se tratava de 
luta contra a corrupção e sim 

contra essa ditadura que existe 
na USP, no estado de São Pau-
lo, e no Brasil, onde a lei frá-
gil não nos garante liberdade 
de expressão, de manifestação, 
de termos nossos direitos res-
peitados. A luta na USP é uma 
continuação dessa luta.

E diante desse fato qual-
quer outra coisa não pode ser 
senão subordinada. De uma di-
tadura não basta pedir refor-
mas mínimas ou paliativas. É 
preciso derrubá-la.

Diante disso, é possível fe-
char os olhos e simplesmente 
ir para as aulas como se nada 
estivesse acontecendo? Nós 
achamos que não e apresen-
tamos como solução que nos 
juntemos para tentar mudar 
tudo isso. Por isso, te convida-
mos a resistir, se unindo a nós 
para ser mais uma voz, mais 
uma caneta, nesse instrumen-
to de resistência e de luta con-
tra essa ditadura que é o jor-
nal da usP Livre!.

curativos para o 
coração sem partido

Altino de Moraes costuma 
dizer que três coisas não de-
vem ser pautas de discussões: 
religião, futebol e política. Por 
isso se incomoda com alguns 
colegas da universidade, que 
sempre debatem por razões 
políticas. Essa noite, Altino 
se chateou novamente porque 
viu que as discussões transpu-
seram o meio físico de sua fa-
culdade, e chegaram ao seu al-
cance quando se sentia imune 
a toda essa confusão – no con-
forto de sua casa (onde perma-
neceu durante toda a greve, pra 
se manter seguro dessa horda 
de bárbaros). Altino não enten-
de porque as pessoas brigam 
por razões tão banais. Altino só 
quer fi car em paz; só quer que 
todo mundo se ame, apesar das 
divergências.

Também tem o caso da Ma-
ria Joaquina, a estudante que 
ocupava seu tempo falando so-
bre o físico dos homens e be-
bendo cerveja com seus cole-

gas da Atlética. Entre um gole 
e outro, Maria fazia um comen-
tário depreciativo sobre seu co-
lega de curso, por ele ser defi -
ciente mental (porque ninguém 
é de ferro, né, meu). Mas a gre-
ve chegou, e Maria foi à luta; 
participou ativamente da mobi-
lização, chegando até mesmo a 
participar da mesa de uma das 
assembleias – seu intuito era 
defender os independentes da 
atuação dos militantes de parti-
do que, pensando somente em 
seus interesses políticos, ma-
nobravam as decisões que em 
nada representavam aos inde-
fesos estudantes. Com esse ob-
jetivo, se juntou aos seus co-
legas de faculdade e passou a 
organizar reuniões (só de in-
dependentes! #SEMPARTI-
DO) pra discutir a representati-
vidade das assembleias. Maria 
e seus amigos queriam muito 
ser ouvidos mas, infelizmente, 
eles não tinham nada pra falar.

mulher mosca

HORIZONTAIS
1- Um estudante da FFLCH, visto 
pelos da Poli, é...
6- Não sabe o nome dos 
professores nem quando são as 
aulas, só vai de vez em quando. 
Seus colegas o chamam de...
7- Diz-se dos fi lhinhos de papai, 
mauricinhos e patricinhas...
8- Para a imprensa, a direita 
e a polícia, todo estudante de 
esquerda é...

VERTICAIS
2- O professor não precisa nem 
perguntar, mas ele é o primeiro a 
responder... 
3- Carrega o USP Livre debaixo 
do braço e não leva desaforo para 
casa...
4- O estudante da Poli, ou da ECA, 
visto pelos da FFLCH, é...
5- Se ele milita no movimento 
estudantil, a direita logo diz que é 
um estudante... BÔNUS: A melhor nota depois de uma greve: _____

cruzadinha livre!
“Você ainda vai encontrar 
um desses tipos na USP”
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Volta às aulas na usP. o que está em jogo?

a questão do poder na universidade
o novo reitor assume o comando da burocracia universitária do ponto em que Rodas parou. a crise não está encerrada, muito longe disso

O início do ano letivo já 
deixou evidente o esforço do 
novo reitor para remendar as 
relações entre a burocracia 
acadêmica e os estudantes.

Os calouros foram recebi-
dos pelo lema escolhido pela 
administração de Marco Antô-
nio Zago: “todos nós juntos”. 
A intenção explícita é a recon-
ciliação, difundindo a ilusão 
de que estudantes, funcioná-
rios, professores e dirigentes 
estão em um mesmo patamar 
de igualdade. Não estão.

qual é o motor da 
crise?

Os estudantes da USP tra-
vam uma luta, pelo menos des-
de 2007, em defesa da autono-
mia da universidade diante do 
Estado capitalista. Essa luta 
possui diversos desdobramen-
tos. Trata-se da oposição dos 
que são maioria na universi-
dade (os próprios estudantes) 
à intervenção policial no cam-
pus; à privatização colocada 
em marcha com a introdução 
das fundações e de uma série 
de cursos pagos; da rejeição 
dos estudantes à maneira como 
a universidade é dirigida entre 
diversas reivindicações. 

É este último ponto, o po-
der na universidade, que revela 

a profunda desigualdade exis-
tente na USP e que Zago tenta, 
em vão, esconder com seu cha-
mado à união.

As decisões e o poder na 
universidade são exercidos de 
maneira ditatorial por uma cas-
ta de professores privilegiados 
e que se sustentam por meio de 
um aparato político: a reitoria, 
indicada pelo governo estadu-
al (logo, há quase duas déca-
das pelo PSDB), apesar de for-
malidades democráticas como 
a “eleição” realizada entre pa-
res, no Conselho Universitário, 
e de outras não tão democráti-
cas assim como a lista tríplice, 
com os nomes de três candida-
tos oferecidos como opções ao 
governador.

novo reitor, velhos 
problemas

Zago procura colocar panos 
quentes na crise. Nos últimos 
anos, os estudantes da USP se 
enfrentaram com a Polícia Mi-
litar em mais de uma oportu-
nidade.

A intervenção policial che-
gou a tal ponto sob a gestão de 
João Grandino Rodas (o favo-
rito de Serra) que um convê-
nio foi firmado para manter a 
PM permanentemente dentro 
do campus.

O reitorado foi forçado pelas 
circunstâncias a governar pela 
força, calando as dissidências 
com a ameaça policial, os pro-
cessos administrativos e crimi-
nais contra estudantes e funcio-
nários grevistas e manifestantes 
e, logicamente, as eliminações. 

Essa situação se deve ao 
fato de que a radicalização dos 
estudantes, que assumiram a 
iniciativa ocupando prédios na 
universidade e a própria reito-
ria, ultrapassou as direções es-
tudantis tradicionais, nos Cen-
tros Acadêmicos e no Diretório 
Central dos Estudantes (DCE). 
Hoje, as mais importantes des-
tas entidades estão nas mãos 
de partidos de esquerda como 
PT, Psol e PSTU. Foi derrota-
da a sua política conservado-
ra, por meio da qual procuram, 
tal como Zago, conciliar os in-
teresses opostos de estudantes e 
dos professores que dirigem a 
universidade.

O DCE, controlado por uma 
frente entre Psol e PSTU, só é 
capaz de refrear o espírito com-
bativo dos estudantes dissemi-
nando a confusão e calúnias. 
Sua política de conciliação de 
interesses com a reitoria, em 
suma, de “diálogo”, já foi dei-
xada para trás pela experiência 
acumulada pelo movimento. 

Em função disso o movi-
mento estudantil avança com 

passos vacilantes, pois cada ba-
talha travada contra a burocra-
cia e a cada vitória conquistada 
pelo movimento, seus dirigen-
tes oficiais procuram anular a 
vitória, obscurecendo seu sig-
nificado e condenando os mé-
todos (greves, piquetes, ocupa-
ções etc.) por meio dos quais 
foi alcançada, além de apontar 
para o caminho que já foi dei-
xado de lado pelo movimento: 
o da negociação pacífica, nos 
termos em que a reitoria e o Es-
tado querem.

qual é o caminho?

A crise existente hoje na 
USP não vai se resolver sem a 
vitória de um dos lados em luta. 
Ou a reitoria e o governo do es-
tado “pacificam” a USP e ca-
lam a dissidência, como pre-
tende Zago; ou os estudantes 
e uma camada de professores 
e funcionários verdadeiramen-
te democrática e comprometida 
com o avanço da universidade 
derrotam a política de privatiza-
ção e destruição da universida-
de e impõem uma profunda re-
formulação nas suas estruturas.

Para que a USP seja colo-
cada, de fato, a serviço dos in-
teresses da maioria da popula-
ção, esta deve ser dirigida por 
aquela camada capaz de se co-

locar à frente da luta pelo pro-
gresso cultural. Para que seja 
efetivamente um espaço de li-
vre pensamento e de produção 
do conhecimento, os rumos da 
universidade não devem estar 
sob o controle de uma minoria 
burocrática, preocupada ape-
nas com seu próprio bem-estar 
e a preservação de seus altos 
cargos. É preciso que a maioria 
dos que compõem a universi-
dade decida sobre seus rumos, 
que deixe de ser refém dos in-
teresses de uma minoria que 
lhes é imposta pelo arbítrio do 
governo de plantão. 

Somente um governo tri-
partite, formado por estudan-
tes, professores e funcionários, 
de maneira proporcional (isto 
é, com maioria estudantil), 
pode dar conta destas tarefas.

A luta dos estudantes da 
USP deve ser retomada com 
a volta às aulas, posto que os 
mesmos problemas (a polícia, 
a repressão, a privatização e 
os ataques à autonomia da uni-
versidade) continuam a existir 
e diante do fato de que a tarefa 
fundamental necessária à solu-
ção destes problemas, a da mu-
dança no governo da universi-
dade, ainda não foi realizada.

Rafael Dantas
Estudante de Filosofia e militante  

do Partido da Causa Operária

Cai o prefeito 
do campus 
do Butantã

A reitoria da USP afastou 
o prefeito do campus do Bu-
tantã, José Sidnei Colombo 
Martini, após paralisação dos 
trabalhadores da prefeitura. 
Os funcionários sofriam cons-
tante perseguição política e 
lutavam contra as demissões 
nos serviços de manutenção 
do campus, que estavam sen-
do sucateados por empresas de 
serviço terceirizado.

Sidnei ocupou o cargo des-
de 2010, ou seja, durante a 
gestão Rodas. 

Também foi diretor da mul-
tinacional francesa Alstom e 

tornou-se presidente da EPTE 
(Empresa Paulista de Trans-
missão de Energia) em 1999. 
A partir desse cargo, foi acu-
sado de receber R$ 4 milhões 
para prorrogar um contrato 
com a Alstom e garantir que 
mais equipamentos fossem 
comprados da empresa fran-
cesa, sem nova licitação. Em 
contrapartida, autorizou o pa-
gamento de R$ 4,82 milhões à 
Alstom. O pretexto era de que 
a empresa francesa “armaze-
naria” os transformadores que 
já haviam sido comprados por 
R$ 110 milhões, devido ao 

atraso nas obras em uma su-
bestação de energia.

Dos 47 contratos entre 
CTEEP e Alstom, no perío-
do 1999 a 2006, sete foram 
conquistados sem licitação. 
Durante sua presidência na 
EPTE, que em 2001 foi incor-
porada à CTEEP, Sidnei des-
tinou R$ 333 milhões à Als-
tom. Em 2006, a empresa foi 
privatizada e Sidnei continuou 
presidindo a empresa. Segun-
do o Ministério Público Fede-
ral, a Alstom ofereceu propina 
equivalente a R$ 23,3 milhões 
a funcionários do Estado en-

tre 1998 e 2003, nos governos 
Mário Covas e Geraldo Alck-
min, do PSDB.

Em 2003, Sidnei destinou 
dinheiro para a compra de 40 
kits com fornos de padaria 
para o Fundo Social de Soli-
dariedade, da primeira-dama 
“Lu” Alckmin. Em 2006, tam-
bém desviou R$ 60 mil para 
Jou Eel Jia, o acupunturista do 
governador Geraldo Alckmin, 
para que a Associação de Me-
dicina Tradicional Chinesa do 
Brasil colocasse o governador 
na capa de sua revista e em 
mais nove páginas
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Passou no vestibular, e agora? Como permanecer na universidade?

Após passar pelo filtro 
excludente do vesti-
bular, o estudante se 

depara com outra grande bar-
reira: como ter condições para 
comer, morar, tirar xerox, en-
fim, como ter condições para 
poder estudar? Muitos acabam 
desistindo do curso por conta 
destas dificuldades.

Permanência estudantil é 
um direito de todo estudante, 
mas a reitoria da USP, por meio 
da antiga Coseas (Coordena-
doria de Assistência Social), 
agora SAS (Superintendência 
de Assistência Social) – Eles 
mudam o nome de tempos em 
tempos pra tentar esconder sua 
podre história – , tenta impri-
mir aos programas de perma-
nência um caráter de favor, de 
prêmio por mérito, de recom-
pensa por boa conduta, e não 
um direito. A crueldade des-
ta versão fica explícita quando 
a Coseas/SAS enxota mais de 
800 estudantes que precisam 
de moradia todo ano. Como se 
trata de um favor, qualquer jus-
tificativa serve para a não con-
cessão: o estudante do matu-
tino é excluído porque “o do 
noturno precisa mais”, o mo-
rador de Guarulhos é excluído 
porque “mora perto”, aquele 
que não tem renda é enxota-
do porque “não se enquadra no 
perfil do processo seletivo”. 
Assim, após a longa batalha 
em papelópolis para conseguir 
provar que não tem condições 
financeiras, após meses de es-
pera, a maioria dos estudantes 
obtém como resposta um cate-
górico e duro “não!” pautado 
em critérios escusos. O proces-
so seletivo hoje realizado pela 
SAS, desde 2007 sequer divul-
ga a lista dos aprovados; o item 
que avalia renda, por exemplo, 
subtrai pontos, ao invés de so-
mar, quando o inscrito tem 
muitas pessoas desempregadas 
na família. Quando o estudan-
te consegue ingressar, no en-
tanto, a partir da premissa bási-
ca do favor, passa a sofrer forte 

pressão por uma produtivida-
de extrema, incompatível com 
a qualidade da formação e com 
as condições humanas de seres 
que são obrigados a uma du-
pla jornada (estudos/trabalho) 
para poder sobreviver. Alguns 
chegam a ter sua permanência 
na vaga da moradia condicio-
nada a tratamentos psiquiátri-
cos específicos, encaminhados 
pela SAS.

O histórico de violentas 
desocupações do CRUSP e 
o termo de fundação da USP 
demonstram o interesse da mi-
noria de usurpadores que admi-
nistram esta universidade, de 
que os filhos da classe traba-
lhadora não passem pelo filtro 
social do vestibular ou conclu-
am seus estudos. Uma universi-
dade pública, mantida com di-
nheiro público, que exclui de 
dentro de si a maioria da po-
pulação; a marca da USP: anti-
-preto, anti-pobre e antipática!

Os escassos recursos desti-
nados para a permanência estu-
dantil são desviados para a ma-
nutenção e o aperfeiçoamento 
de programas de vigilância da 
vida pessoal e política dos es-
tudantes que necessitam de 
moradia. Segundo o Progra-
ma de Ação Comunitária e Se-
gurança do CRUSP, os mora-
dores do conjunto se resumem 
a “lideranças políticas radi-
cais de extrema esquerda que 
protestam o tempo todo, tra-
ficantes, menores infratores” 
que devem ser vigiados. So-
mos criminosos! Maços de re-
latórios são produzidos des-
crevendo detalhadamente as 
assembleias de moradores, os 
assuntos discutidos, as pesso-
as presentes, descrevendo na-
moros e festas. Se assembleia 
é assunto de segurança, então 
política deve ser crime no en-
tendimento desta coordenado-
ria. Política só é crime em re-
gimes de exceção!

O CRUSP nasceu a fór-
ceps. A luta pela construção de 
uma moradia estudantil é anti-

ga. Remonta à década de 40. 
Mas, somente na década de 60, 
quando o governador pretendia 
abrigar ali os atletas dos Jogos 
Pan-americanos, é que se rea-
lizou a construção dos 12 blo-
cos. Mesmo após o evento, a 
reitoria negava-se a liberar o 
espaço para moradia. Então 
os estudantes ocuparam, an-
dar por andar, bloco por blo-
co e, de 64 a 68, o CRUSP, ge-
rido pelos próprios estudantes, 
foi uma das experiencias mais 
ricas da cidade universitária. A 
recepção dos calouros era rea-
lizada pelos Centros Acadêmi-
cos, que repassavam a deman-
da ao DCE, e isso constava 
inclusive no Estatuto da USP 
da época. Assim, os critérios 
eram discutidos coletivamente 
e, caso não tivesse vagas dis-
poníveis para todos, ao invés 
de enxotar estudantes, busca-
va-se criar condições para que 
todos pudessem morar, muitas 
vezes por meio de ocupações 
dos espaços.

Na madrugada de 
17/12/1968, quatro dias após o 
AI-5 – decreto da ditadura, re-
digido por Gama e Silva, rei-
tor da USP entre 1964 e 67 –, 
tanques do Exército cruzaram 
a ponte do Rio Pinheiros, acor-
dando e prendendo os qua-
se mil moradores do CRUSP. 
Estava castrada uma das ex-
periências mais democráticas 
da vida universitária brasilei-
ra. O Exército instaurou um 
IPM (Inquérito Policial Mili-
tar), que resultou em processo 
e ordem de prisão para 32 resi-
dentes. Nos anos seguintes de-
zessete de seus melhores filhos 
– Aurora Maria Nascimento 
Furtado, a Lola, estudante da 
psicologia e militante da ALN, 
Lauriberto Reyes, estudan-
te da Poli, integrante da UNE 
em 1968 e militante da MO-
LIPO, Jeová Assis Gomes, es-
tudante da Física, Chico Dia-
lético, estudante de Ciências 
Sociais, Rui Carlos Vieira Ber-
bert, estudante de letras; mili-

tantes do MOLIPO , entre ou-
tros – foram mortos pela besta 
que se abateu sobre o nosso 
país em 64 e continua a deter-
minar a nossa existência até 
hoje. Manto de sangue, roupa-
gem própria da nossa “demo-
cracia” coroada a torniquete.

A Reitoria da USP, que 
mantinha uma agência de in-
formações – AESI – ligada ao 
Exército, funcionando dentro 
da Cidade Universitária para 
mapear estudantes, trabalha-
dores e docentes “comunis-
tas”, foi corresponsável pela 
prisão, tortura e morte destes 
e de outros estudantes, profes-
sores e trabalhadores: Alexan-
dre Vannucchi Leme, estudan-
te da geologia e militante da 
ALN, Iara Iavelberg, profes-
sora da psicologia e militan-
te do MR-8, Issaami Nakamu-
ra, assistente de laboratório do 
Departamento de Engenharia 
Química e militante da ALN, 
Ana Rosa Kucinski, professo-
ra do departamento de Quími-
ca, Ísis Dias de Oliveira, es-
tudante de Ciências Sociais e 
militante da ALN . As listas de 
mortos é enorme, assim como 
são enormes as consequências 
politicas e humanas desta im-
posição estatal da força. Dos 
que ficaram vivos, muitos su-
cumbiram ao corte brusco que 
o fechamento do CRUSP re-
presentou em suas vidas. “O 
CRUSP foi reaberto, mas nun-
ca mais nos mesmos moldes, 
apesar de vivermos 23 anos de 
Regime democrático” (Asso-
ciação CRUSP-68, em 2007).

Fez-se necessário reto-
mar o fio rompido. Retomar 
o CRUSP como um dos es-
paços de formação mais ricos 
que esta universidade já teve, 
e sua memória de resistência. 
Os prédios do conjunto fica-
ram fechados longos períodos 
e, a partir de 1979, os estudan-
tes reiniciaram a retomada dos 
blocos com ocupações e, des-
de então, os estudantes lutam 
pela retomada dos espaços. 

Calouros, bem-vindos à usP: Leia também, na página 
do USP Livre! na internet:

Breve história 
do CRUSP
(artigo baseado no depoimen-
to do estudante Rafael Alves, 
perseguido político da USP e 
expulso do CRUSP)

http://usplivre.org.br/breve-
historia-do-crusp/

A Cruspiana
(História ilustrada do CRUSP 
em três partes. Por Ramote)

http://usplivre.org.br/a-
cruspiana

No caNal do USP livre  
No YoUTUbe:  
www.youtube.com/usplivre

• “Universidade em crise”, 
que fala da greve de 1968;

• “Entrevista com  
Eduardo Kneese”, 

falando sobre o projeto dele 
para o CRUSP;

• “A experiência  
cruspiana”, 
Vídeo-documentário de Nilson 

Couto sobre o CRUSP (1986)

• “O apito da  
panela de pressão”,
que fala do movimento de 1977.
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Mais recentemente, em 1996, 
ocupou-se a sede da Coseas 
(em frente ao bloco G) contra 
a imposição de um Regimen-
to que condicionava a perma-
nência dos moradores nas va-
gas à obtenção de um mérito 
acima da média; em 1997 mo-
radores ocuparam o térreo do 
bloco C, transformando-o em 
alojamento; em 2010 estudan-
tes novamente ocuparam o es-
paço do bloco G utilizado pela 
Coseas, retomando desde en-
tão sua função original de mo-
radia (Moradia Retomada), até 
que fosse brutalmente desocu-
pada pela tropa de choque no 
carnaval de 2012, sendo 12 de 
seus moradores presos no dia e 
até hoje processados.

Se o surgimento do CRUSP 
remonta a história de resistên-
cia estudantil, a origem da Co-
seas/SAS, por outro lado, foi 
pautada na pretensão de con-
trole e repressão da reito-
ria ligada à Ditadura Militar: 
primeiro surgiu como ISSU 
(Instituto do Serviço Social 
da USP), órgão de atuação co-
ercitiva na moradia. Seus re-
presentantes intervinham nas 
reuniões de moradores com a 
função de mapear seus posi-
cionamentos políticos. Sua di-
reção impôs a proibição de bei-
jos públicos e a separação por 
sexo nos blocos. Sua presença 
era tão “benéfica” aos morado-
res que, em 1967, sua sede foi 
invadida e todos os documen-
tos que haviam lá, queima-
dos. Em 1972, o ISSU passou 
a se chamar Coseas. O ór-
gão funcionava dentro da rei-
toria e nem sequer reconhecia 
o CRUSP como moradia estu-
dantil legítima. Em 1984, sua 
primeira ação foi um “expur-
go”, onde foram expulsos vá-
rios moradores considerados 
“punks” e “irregulares”.

Hoje, para administrar a 
miséria sem gerar revolta, a 
Coseas cria programas como 
a miserável “bolsa auxílio mo-
radia”, para eliminar a deman-
da daqueles estudantes que não 
conseguem vaga no CRUSP, e 

são obrigados a aceitar a bol-
sa, devido suas necessidades. 
O programa não resolve o pro-
blema da falta de moradia.No 
máximo, basta para suprir ne-
cessidades básicas do estudan-
te, como tirar xerox, comer. 
Isso acontece porque não exis-
te uma bolsa de estudos pauta-
da em critérios socioeconômi-
cos, o que é reivindicação dos 
estudantes há tempos. Aque-
les que precisam alugar uma 
residência, enfrentam as di-
ficuldades de não ter fiador e 
de ter que se virar com apenas 
R$400,00 mensais da “bolsa 
auxílio-moradia”, que podem 
ser cortados a qualquer mo-
mento sem aviso prévio. A bol-
sa-auxílio é política de panis et 
circenses, onde o circo é ver 
estudante apanhar, como ocor-
rido em 2009, com a invasão 
da polícia militar (exército par-
ticular do governador) à USP; 
em 2011 para desocupar a “rei-
toria” – que originalmente são 
os Blocos K e L do CRUSP –; 
em 2012 para desocupar a Mo-
radia Retomada térreo do blo-
co G do CRUSP; e novamen-
te no ano passado, destruindo 
a “reitoria” para botar a culpa 
nos estudantes.

Para os que chegam, inicia-
-se a maratona de tentar se ins-
crever na sede da Coseas/SAS 
(térreo do bloco E) para o aloja-
mento emergencial e bolsa ali-
mentação; inscrever-se no site 
http://www.usp.br/coseas para 
a vaga permanente da moradia 
e esperar meses, esbarrando na 
confusão de informações e em 
exigências descabidas. Mas 
não basta aguardarem sentados 
pela inclusão na moradia e nas 
demais bolsas através processo 
seletivo da Coseas/SAS. Seus 
critérios obscuros visam ape-
nas eliminar números e legiti-
mar o “NÃO!”. Ao contrário 
da política da Coseas, nós pre-
tendemos lutar juntos para que 
todos possam morar. Nenhum 
estudante sem vaga!

Texto adaptado por Rafael alves, do 
original em: http://coseas-ocupada.

wikidot.com/informe:20110205-mr18

anti-pobre, anti-preto, antipática!

Debates do Jornal da USP Livre! 

Moradia Estudantil: a história de luta 
do CRUSP e a luta por moradia hoje
Terça-feira, 18/2, das 11h30 às 13h30 na Ágora, em frente ao Bandejão Central

Participe dos debates do 
Jornal da USP Livre! duran-
te a semana de recepção aos 
calouros. Serão debates com 
a participação dos estudantes, 
em que todos podem falar. O 
primeiro, na segunda-feira, 
terá como tema a moradia es-
tudantil.

O CRUSP sempre foi foco 
de movimento estudantil na 
USP e sempre esteve amea-

çado pela burocracia da USP. 
Não fosse a luta e a resistência 
dos alunos, principalmente na 
ocupação dos prédios e salas 
para moradia, o CRUSP não 
existiria hoje. A propagan-
da da reitoria propagandeia a 
permanência estudantil como 
um favor, condicionando-a à 
critérios políticos e ao desem-
penho acadêmico, quando na 
verdade ela é um direito. Os 

estudantes que precisam do 
CRUSP têm muito mais di-
ficuldades de acompanhar o 
curso - quanto mais carente, 
em geral, maior é a dificul-
dade, o que torna os critérios 
atuais da SAS contraditórios. 
Hoje, além do filtro excluden-
te do vestibular, o estudante 
pobre precisa enfrentar mais 
uma prova, a seleção arbitrária 
da SAS.

crUSP: Ao fundo, os blocos K e L que a reitoria prometeu devolver à moradia... e não cumpriu.

Lavanderia coletiva, demolida 
depois do AI-5

VoCê SABiA? 
Em 1968, o CRUSP tinha:
• 12 Blocos. Portanto 792 
apartamentos ou 2.376 
alunos.
• Cada Apartamento oferecia 
moradia digna para 3 alunos.
• Quartos coletivos, com 
móveis de madeira

• Lavanderia e caldeiras com 
água quente para higieniza-
ção tanto de peças de vestuá-
rio como de roupas de cama 
que eram, inclusive, cedidas 
pela própria universidade,
• Piscina, quadra esportiva, 
centro de vivência…
• Área livre no seu entorno
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o que é a verdadeira autonomia universitária?
A partir da ocupação da rei-

toria da USP em maio de 2007, 
surgiu um novo movimento es-
tudantil que vem colocando 
como centro a questão do poder 
nestas instituições com as di-
versas mobilizações que ocor-
reram dirigindo suas lutas di-
retamente contra os governos 
estabelecidos nas universida-
des.

Foi assim na Unifesp, onde 
os estudantes defenderam o 
boicote às eleições para reitor e 
lutaram pela maioria estudantil 
e na UnB que teve seu corrupto 
reitor derrubado pela ocupação 
da reitoria. Mais recentemente, 
esta foi novamente colocada na 
USP que passou pelo processo 
de escolha do novo reitor.  

Neste sentido, é preciso lu-
tar para dar a esse movimen-
to um programa claro que pos-
sa fazer com que ele seja capaz 
de enfrentar a ditadura das rei-
torias e dos governos.

Uma das questões-cha-
ve nesta luta política é a auto-
nomia universitária. Este pon-
to fundamental do programa 
adquire grande importância 
na medida em que é objeto de 

grande confusão causada pela 
política da direita e da “esquer-
da” oportunista que defendem, 
mas apenas formalmente, a au-
tonomia universitária.

Em primeiro lugar, a auto-
nomia universitária se refere à 
independência da universidade 
do governo. Apenas isso revela 
que não há nenhuma autonomia 
nas universidades brasileiras, 
pois quem nomeia os reitores 
são o presidente da república, 
nas universidades federais, e os 
governadores dos estados, no 
caso das estaduais.

Nas universidades federais 
há, além da nomeação, um rígi-
do controle financeiro exercido 
que exige que qualquer contra-
tação de professores, funcioná-
rios, compra de materiais, livros 
etc. só podem ser feito com a 
aprovação do governo federal. 
Situação semelhante ocorre nas 
universidades estaduais paulis-
tas após os decretos do gover-
nador José Serra em 2007.

A autonomia universitária 
pressupõe que a comunidade 
universitária decida sem a inter-
ferência do governo sobre suas 
questões políticas, administrati-

vas, pedagógicas etc. Porém a 
autonomia não se restringe ape-
nas à estas questões, seu caráter 
político vai muito além disso.

A luta pela autonomia uni-
versitária faz parte de um con-
junto de reivindicações tran-
sitórias, ou seja, que sem sair 
dos marcos da propriedade pri-
vada se dirigem diretamente 
contra o sistema capitalista. É 
a luta para tirar do controle dos 
capitalistas as instituições de 
ensino superior.

O Brasil como País opri-
mido pelo imperialismo foi e 
continua sendo incapaz de de-
senvolver a nação.

A universidade, como todo 
o sistema educacional, apóia-
-se em um determinado grau 
de desenvolvimento da socie-
dade, o que faz com que as uni-
versidades brasileiras também 
reflitam estes atrasos.

Este é o motivo das univer-
sidades, fundadas em um perí-
odo em que a burguesia já era 
uma classe social reacionária, 
nunca conseguirem de fato se 
tornarem instituições dedica-
das a transmissão da cultura, 
ciência, dedicadas à uma ver-

dadeira formação profissional 
e a pesquisa. Dito de outra for-
ma, as universidades nunca fo-
ram capazes de se tornar um 
elemento capaz de tirar o País 
do atraso porque estavam jus-
tamente subordinadas às for-
ças responsáveis por esse mes-
mo atraso.  

Desta forma, os proble-
mas universitários são parte 
da questão social. Mais espe-
cificamente corresponde a um 
conjunto de tarefas democráti-
cas que as burguesias dos pa-
íses coloniais e semi-coloniais 
não são capazes de cumprir, 
em função de sua subordina-

ção ao imperialismo.
Isto impõe a seguinte ques-

tão: os problemas da universi-
dade não podem ser resolvidos 
de comum acordo com a bur-
guesia ou com a pequena bur-
guesia conservadora. Este é o 
motivo político da luta para ti-
rar a universidade das mãos do 
governo capitalista, seja ele de 
“esquerda” ou de direita.

Neste sentido, a luta pela 
autonomia universitária liga-
-se indissoluvelmente a luta 
pela revolução proletária, úni-
co meio de tirar o país do atra-
so e cumprir suas tarefas de-
mocráticas. 

Pelo fim da repressão ao movimento estudantil
A burguesia brasileira, se-

guindo a tendência geral da 
burguesia imperialista, tem de-
senvolvido uma ofensiva con-
tra as escassas liberdades de-
mocráticas da população. 
Inúmeras leis são aprovadas no 
intuito de reprimir o direito de 
liberdade de expressão e orga-
nização política da população.

No Brasil não existe o di-
reito de greve. Os ativistas são 
perseguidos, demitidos, presos 
e torturados. No campo, os tra-
balhadores sem terra são as-
sassinados. Nas favelas, a po-
pulação pobre sofre com o 
genocídio policial. O estado 
democrático é apenas uma ca-
mada de verniz que encobre a 
ditadura contra a população.

Os estudantes da USP, bem 
como de todo o País, são viti-
mas desta ditadura. A promo-

tora pública Eliana Passareli, 
abriu queixa contra os 72 es-
tudantes presos durante a de-
socupação da Reitoria da USP 
EM 2011. Em entrevista con-
cedida à imprensa burguesa, a 
promotora afirmou que os es-
tudantes eram bandidos e de-
veriam ser punidos pelo có-
digo penal por formação de 
bando e quadrilha.

Imputar o crime de forma-
ção e quadrilha aos estudantes 
que participavam da ocupação 
de Reitoria é uma medida para 
cassar o direito de organização 
política dos estudantes.

A ocupação da reitoria é 
um típico instrumento de luta 
do movimento estudantil. Ela 
foi um centro político que ex-
pressou o movimento de luta 
contra a privatização da USP, 
contra a invasão da PM e a in-

tervenção do PSDB na univer-
sidade.

A campanha para tentar im-
putar aos estudantes que reali-
zaram um movimento político, 
crimes comuns, é uma tentati-
va de cercear o direito a esta e 
principalmente a futuras ma-
nifestações políticas dos estu-
dantes. O PSDB quer esmagar 
todas as possibilidades de luta 
dos estudantes em defesa da 
universidade pública.

A campanha contra os pro-
cessos criminais movidos con-
tra os estudantes da USP, deve 
fazer parte de uma ampla cam-
panha pelo fim da repressão ao 
movimento estudantil, o movi-
mento operário e demais movi-
mento populares.

Nenhuma punição aos estu-
dantes que exercerem o direito 
de liberdade de manifestação. 

Sem o direito de organização 
política a população é subme-
tida ao regime de escravidão e 
o completo reino das arbitra-
riedades.

É preciso responder os ata-
ques contra o movimento es-

tudantil nas ruas, com jornais, 
panfletos, cartazes, manifes-
tações, abaixo assinados, for-
mação de comitês, vídeos e 
qualquer meio de denuncie os 
processos e a tentativa de liqui-
dar o movimento estudantil.

Debates do Jornal da USP Livre! 
Repressão: a luta contra 
a PM, os processos e a lei 

antiterrorista
Quarta-feira, 19/2, das 11h30 às 13h30 na Ágora, 

em frente ao Bandejão Central
(Caso  o Bandejão esteja fechado, será transferido para o Vão do 

prédio de História e Geografia, no mesmo horário)

Debates do Jornal da USP Livre! 

Autonomia universitária: 
a questão do poder na USP
Quinta-feira, 20/2, das 11h30 às 13h30 na Ágora, 

em frente ao Bandejão Central
(Caso  o Bandejão esteja fechado, será transferido para o Vão do 

prédio de História e Geografia, no mesmo horário)
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aS coiSaS Nem SemPre foram aSSim...

USP: Como era, como é, como deveria ser
como era como é como deveria Ser e Por qUÊ

JUbilameNTo 
(perda de vaga por desem-
penho no curso)

Houve uma época em 
que não existia. As regras 
foram sendo impostas 
aos poucos

Em 2013, o reitor João Grandino Rodas endure-
ceu as regras. Agora, o estudante deve concluir 
o curso em 1,5 vezes o tempo ideal de con-
clusão do curso. Cada curso tem ainda outras 
normas próprias para o jubilamento

Não deveria haver. É um mito que o estu-
dante que fica muito tempo na universidade 
tira a vaga de outros, pois novas vagas não 
são abertas quando um aluno é jubilado. O 
estudante deve ter liberdade para estudar. 
A regra dificulta principalmente os que além 
de estudar, trabalham

dUPla  
maTrícUla

Há pouco mais de dez 
anos, um estudante po-
deria cursar mais de um 
curso na USP ou em ou-
tra universidade pública 
ao mesmo tempo

Essa possibilidade foi abolida
Deveria ser possível. Esse benefício foi extin-
to para o governo economizar com o ensino 
público

liSTaS de 
PreSeNça

É difícil precisar quando 
as listas foram introdu-
zidas. 

A direção da USP a tem transformado cada vez 
mais numa escola secundária. Além de intro-
duzir as fotos nas listas de presença, alguns 
professores passaram a fazer chamadas. Pro-
fessores do Largo São Francisco e outros mais 
liberais fazem das listas mera formalidade

Não deveria haver. As listas só servem para 
controlar os estudantes, não para garantir 
que aprendam. Já estamos bem grandinhos 
para controlar nossa presença nas aulas

bUSP

Até 2012 havia um 
ônibus circular gratuito, 
da própria universidade, 
com várias linhas e que 
percorriam toda a Cidade 
Universitária e andavam 
bastante vazios

O ex-reitor Rodas acabou com a frota da USP. 
Em lugar de estender as linhas internas até o 
metrô Butantã, fez um acordo com a SPTrans, 
que colocou apenas duas linhas para servir 
todo o campus. Os ônibus só andam lotados 
e embora os membros da universidade não 
paguem, a reitoria paga cada passagem para a 
SPTrans, gastando muito mais 

A reitoria deveria investir na frota própria 
da universidade, mantendo a gratuidade a 
todos os usuários, mesmo de fora da USP. 
Além de melhorar as linhas, deveria estendê-
-las até o metrô.

crUSP

Havia 12 blocos, que fo-
ram construídos para os 
jogos panamericanos e 
transformados em mora-
dia pelos estudantes. Ha-
via lavanderia, móveis de 
madeira, piscinas, quadra 
de esportes e centro de 
vivência e área em torno. 
No início os próprios 
estudantes controlavam 
quem morava lá

Depois do golpe militar, o CRUSP foi esvaziado. 
A reitoria pegou dois blocos, transformando 
em administração da USP, e demoliu outros 
três, diminuindo a moradia para 2/3. 
A reitoria ainda tirou a administração das 
mãos dos estudantes, criando um órgão para 
administrá-la. Todas as facilidades descritas ao 
lado foram extintas. A estrutura está caindo aos 
pedaços. Apenas mais um bloco foi construído.

Além de voltar com todas as facilidades, os 
prédios precisam de séria reforma, inclusi-
ve melhoria nos móveis, cozinha equipada, 
bem como a construção de tantas vagas 
quanto necessárias. O CRUSP vem sendo 
destruído pela reitoria, pois é um foco de 
movimentação estudantil 

veNda de bebidaS 
No camPUS e 
feSTaS

Eram liberadas A reitoria começou a restringir e quer proibir tanto 
a venda e consumo de álcool quanto as festas

Devem ser liberadas. Elas são meio mais 
tradicional de financiamento do movimento 
estudantil

Pm No camPUS a PM não circulava no 
campus

A partir de 2009 a polícia foi colocada para repri-
mir os movimentos de funcionários e estudantes. 
Em 2011 foi consolidada por Rodas

A PM não garante segurança de ninguém. 
Quando o estudante da FEA morreu, a PM 
realizava uma blitz há poucos metros de dis-
tância. A sua verdadeira função é reprimir as 
manifestações políticas dentro da USP

eNTrada No 
camPUS e 
caTracaS

Era livre
Hoje, quem entra na USP de carro precisa mos-
trar carteirinha. Cada vez mais prédios têm catra-
cas na entrada para restringir a entrada

Não deveria haver controle de entrada nem ca-
traca. O controle ao acesso é necessário para 
privatizar a universidade

baNdeJão
Era barato, acessível a 
pessoas de fora da uni-
versidade e com menor 
controle da entrada

O bandejão foi reformado. Foram instaladas 
catracas na entrada, câmeras e um computador 
que mostra se sua matrícula é válida ou não. 
Pessoas de fora da USP não podem comer, nem 
pagando mais caro. O novo sistema acabou com 
a possibilidade dos estudantes dividirem a comi-
da pagando apenas uma entrada

O bandejão deveria ser gratuito e acessível a 
todos.
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894 dias sob 
intervenção 
policial
Estamos sitiados desde a 
assinatura do convênio USP-PM 
em 8/9/2011 mas isto não é só.
13 de novembro de 2009 
João Grandino Rodas, então 
diretor da Faculdade de Direi-
to, é nomeado reitor pelo go-
vernador José Serra, apesar de 
ter ficado em segundo lugar na 
votação interna da universidade

18 de janeiro 2010 
Uma manifestação pedindo 
a saída de Rodas, que estava 
sendo empossado pelo gover-
nador em solenidade na Sala 
São Paulo, foi reprimida pela 
polícia e três estudantes foram 
detidos, dois deles militantes 
da Juventude do PCO

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

20 de maio de 2011 
Reitoria usa o assassinato de 
um estudante no estaciona-
mento da FEA como pretexto 
para aprovar convênio entre 
a USP e a Polícia Militar no 
Conselho Gestor do campus

8 de setembro de 2011 
Convênio entre USP e Polícia 
Militar é assinado. A partir daí 
várias arbitrariedades policiais 
são relatadas por estudantes, 
funcionários e inclusive pro-
fessores

1º de novembro de 2011 
Ocupação da reitoria pela saída 
da PM do campus e o fim dos 
processos administrativos e cri-
minais contra estudantes e fun-
cionários e pelo “Fora Rodas”

8 de novembro de 2011 
Depois de várias negociações 
frustradas, reitoria manda 
cumprir reintegração de posse 
do prédio, para onde são en-
viados mais de 400 policiais 
da Tropa de Choque, cavalaria 
e batalhões especiais. 72 estu-
dantes são presos e acusados 
de depredação do patrimônio 
público, entre outros

17 de dezembro de 2011 
Rodas decide expulsar arbitra-
riamente oito estudantes mo-
radores do CRUSP com base 
no decreto 52.906, de 1972, 
presente no regimento da uni-
versidade

6 de janeiro de 2012 
Com aval do reitor, Polícia 
invadiu o espaço de convivên-

cia dos estudantes no CRUSP, 
cercando-o com tapumes e fe-
chando o acesso aos estudantes

fevereiro de 2012 
Rodas privatizou os ônibus 
circulares do campus, que 
passaram a ser controlados 
pela SPTrans que lucra a cada 
volta da catraca

março de 2012 
Rodas tentou impedir a rea-
lização da festa da calourada 
organizada bloqueando a en-
trada de bebidas e do trio elé-
trico que conduziria o show

30 de outubro de 2012 
Câmeras escondidas, instala-
das pela Coseas e pela reitoria 
com o objetivo de espionar a 
atividade dos estudantes, fo-
ram encontradas no saguão do 
Bandejão Central

1º de novembro de 2012 
Novamente a PM tenta deter 
estudantes que levavam cer-
veja para uma festa

Nov./dez. de 2012 
Rodas suspendeu a circulação 
de diversas linhas de ônibus 
que passavam pelo campus

22 de dezembro de 2012 
Rodas destrói o Canil, espaço 

ocupado pelos estudantes na 
ECA.

Junho de 2013 
Estudantes da USP têm par-
ticipação ativa nas manifes-
tações contra o aumento da 
passagem

9 de agosto de 2013
Estudantes do Direito entra-
ram em greve em função de 
problemas na matrícula e pe-
dindo modificações na grade 
curricular. A paralisação du-
rou cerca de 20 dias

9 de setembro de 2013
Estudantes, professores e fun-
cionários da EACH (Escola 
de Artes, Ciências e Huma-
nidades), no campus da USP 
Leste entram em greve em ra-
zão da contaminação do solo 
da unidade. 

1º de outubro de 2013 
Depois de ato em frente o 
Conselho Universitário, es-
tudantes decidem ocupar o 
prédio da reitoria e entrar em 
greve

16 de outubro de 2013 
Passeata em conjunto com 
professores da rede pública é 
reprimida e termina com vá-
rios estudantes presos

usP: uma estrutura para legitimar a barbárie?
assÉDIo moRal e aBuso De 
PoDeR na PÓs-gRaDuaÇÃo

Encontrar na USP um aluno 
de pós-graduação que tenha sido 
vítima de assédio moral e abuso 
de poder é muito fácil. Frases ab-
surdas como “a bolsa que você 
recebe é minha” são comumen-
te utilizadas para coagir e humi-
lhar orientandos. Foi exatamen-
te o que escutei quando pedi para 
ser trocada de orientador, por me 
sentir assediada, constrangida 
e censurada. No meu caso, não 
só a bolsa foi considerada como 
posse do orientador, mas a alu-
na (eu). Também foi esse um dos 
motivos alegados para o orien-
tador negar a troca de orienta-
ção, mas nenhuma justificativa 

acadêmica para tal negativa foi 
apresentada. Protocolei diversos 
ofícios para a coordenação do 
programa de pós-graduação, de-
nunciando a situação que viven-
ciei e pedindo a troca de orien-
tação, porém todos eles foram 
negligenciados. A troca nunca 
foi efetivada, entretanto fui ile-
galmente desligada do curso sete 
meses antes do meu prazo de de-
pósito, apesar de ter concluído a 
dissertação, ter sido aprovada no 
exame de qualificação e ter re-
cebido conceito A em todas as 
disciplinas cursadas. O desliga-
mento foi realizado sob o pre-
texto de um e-mail (sem assina-

tura), com teor de denúncia, que 
enviei devido à tortura psicológi-
ca acarretada pela situação desu-
mana e irracional que me subme-
teram. Nem mesmo o regimento 
da pós-graduação, tão discutido 
pelo corpo docente, foi cumpri-
do nesse desligamento.

 Dessa experiência posso 
dar as seguintes informações:

Se você é vítima de assédio e 
abuso de poder, cometidos pelo 
orientador, a quem pode recorrer 
na USP? 

1) à CCP (Comissão Coor-
denadora de Programa), onde 
a grande maioria dos membros 
são docentes, pares do seu orien-
tador;

2) ao Ouvidor Geral, que é 
nomeado pelo Reitor, que por 
sua vez é nomeado de lista trípli-
ce de nomes pelo governador; 

3) à Comissão de Ética, cujos 
membros são nomeados pelo 
CO (Conselho Universitário),  
que  é  dominado pela reitoria e 
possui  um número insignificante 
de estudantes e funcionários.
o que você pode esperar 
dessas instâncias diante suas 
denúncias? 

1) Você pode escutar: “Va-
mos te dar um cansaço burocrá-
tico”;

2) É provável que essas ins-
tâncias procurem justamente as 
pessoas que você está denun-
ciando, para apreciarem suas de-
núncias;

3) Assim como elas podem 
insistir em investigar sobre aqui-
lo que você não tem provas ma-
teriais e se omitir diante das de-
núncias que você pode provar e 
documentar;

4) É possível que, para aca-
tar sua denúncia de assédio, elas 
te peçam para apresentar “tex-
tos do assediador te assediando” 
(que assediador dá provas do seu 
crime?). Porém essas instâncias 
vão desconsiderar completamen-
te o contexto de assédio ampla-
mente documentado.

Desde agosto de 2013, peço 
que a USP apresente a base do 
meu desligamento e da prisão do 
orientador, entretanto ela nunca 
foi apresentada.

A MESMA INSTITUIÇÃO 
QUE É EXTREMAMEN-
TE LEGALISTA E AUTORI-
TÁRIA PERANTE ATOS DE 
PROTESTOS POLÍTICOS SE 
NEGA A APRESENTAR A LE-
GALIDADE DO MEU DESLI-
GAMENTO E DA SUA MA-
NUTENÇÃO.     K.P.


