
Carta pública ao corpo acadêmico da Universidade Federal de São Paulo e a sociedade 

brasileira, a todos os estudantes latino-americanos e a minha família. 

Venho por meio desta carta, relatar os fatos ocorridos na Escola de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade Federal de São Paulo (EFLCH-UNIFESP) na noite de 14 de Junho de 

2012. 

Os fatos ocorridos, na data e local acima citados, foram momentos que se aproximaram a um 

cenário de guerra, com o uso de bombas de efeitos moral e incontáveis de tiros de borrachas 

de armas de grosso calibre. 

Um retrato do uso criminoso e arbitrário do monopólio da força executado pela Polícia Militar 
de São Paulo versus estudantes que pacificamente se manifestavam buscando explicações e 
avanços nas negociações para alcançar soluções para as precárias condições de infraestrutura 
do campus: 
 
I) Falta de salas de aulas, de salas de estudos e pesquisas, o que nos obriga a utilizar 15 das 20 
salas de aulas do CEU (Centro Unificado de Educação) Pimentas, localizado ao lado do campus 
-  efetivamente desviando o uso e as  finalidades do CEU,  que deve prestar serviços e 
atividades de Educação, Cultura e Lazer para moradores de todas as idades da comunidade. 

Com a inexistência do prédio central da EFLCH, faltam-nos laboratórios de informática que 
operem eficientemente com conexão estável de internet e aprimoramento do serviço de 
impressão; Laboratório de línguas e Espaço de Exposição e Eventos Artísticos Culturais. 

A falta de Espaços é geral, temos somente uma lanchonete e um serviço de Xerox no campus, 
ambos com longas filas de espera e, sobretudo configurando monopólio em um ambiente 
público; 

II) Ampliação da Biblioteca para que os mais de 30 mil livros que atualmente estão 
armazenados de forma inadequada em caixas de papelão sejam disponibilizados ao corpo 
acadêmico; 
 
III) Para que o Restaurante Universitário  opere seguindo as normas sanitárias e ofereça 
alimentação saudável - diferentemente das atuais condições, registradas 
(http://www.youtube.com/watch?v=7JSYwcQqrrE&feature=youtu.be)  e amplamente 
divulgadas por diversos meios de comunicação, nas quais, por exemplo, os alimentos são 
armazenados no chão de uma seção cujas as paredes de fina madeira estavam podres, 
corroídas, havendo baratas e sinais de outros insetos e animais; 
 
IV) Falta de Moradia Estudantil, que tem como objetivo primordial garantir a permanência dos 
estudantes oriundos de outras localidades. Também é um direito previsto pelo Plano Nacional 
de Assistência Estudantil (Decreto nº 7234, 19 de jun. de 2010), destinado inicialmente aos 
estudantes em condições socioeconômicas desfavorecidas, que além de residência/moradia 
adequadas e dignas, deve possuir espaços para atividades culturais, projetos de extensão e 
centros de vivências; 

 V) Implementação de creche no campus, integrando a demanda de tal serviço a um projeto 
pedagógico, direcionado a estudantes, funcionários e professores.  

http://www.youtube.com/watch?v=7JSYwcQqrrE&feature=youtu.be


VI) Melhorias no Acesso ao campus, a maior parte dos alunos parte de São Paulo e chegam a 
investir 2 horas de viagem para chegar ao campus. O atual ônibus fretado, que faz o trajeto 
metrô Itaquera-Campus, apesar de prometido para meados de 2010 foi implantado 
tardiamente após o início da greve em outubro do mesmo ano, sem uma consulta efetiva das 
reais necessidades dos estudantes sobre qual percurso seria mais utilizado. Pouco mais de um 
ano após sua implantação, a quantidade de ônibus e de viagens oferecidas se mostra 
insuficiente para a atual demanda do campus. 

 VII) Programa de Permanência que contemple as reais necessidades dos Estudantes Assistidos, 
pois apesar do aumento no valor vigente, pela falta de reajuste dos anos anteriores, o mesmo 
se encontra defasado, além de frequentemente haverem atrasos nos pagamentos, fator 
decorrente da falta de funcionários no NAE (Núcleo de Apoio ao Estudante) do Campus. 

VIII) Existem problemas institucionais da UNIFESP que acabam por fortalecer problemas no 
Campus, um deles é a Gestão. O Reitor assumiu que a gestão da Universidade é realizada sob 
grandes dificuldades – haja visto que as contas da UNIFESP não foram aprovadas pelo Tribunal 
de Contas da União nos anos de 2010 e 2011; Ou seria falta de prioridade, pois enquanto a 
cada semestre ficamos ainda mais sem salas, a Reitoria mudou-se para uma nova Sede. 

Dessa Gestão deficiente (que, no mínimo, comete claramente má gestão do serviço público) 
decorre a gigantesca falta de transparência, em todos os processos da Universidade, dos 
mecanismos institucionais de representação que não contemplam satisfatoriamente a 
categoria discente, na  Congregação do Campus e nem no CONSU (Conselho Universitário) 
ocorrendo o mesmo com funcionários; Não há espaços ou oportunidades para criação de 
modelos de gestão coletiva, o que claramente impede sucessos nos espaços de negociação 
sobre as questões do campus prioritariamente. 

 X) Efetivamente há uma prática Repressora na UNIFESP, posta em exemplos terríveis no 
Campus Guarulhos, onde desde as primeiras manifestações por melhores condições para o 
campus – diga-se de passagem, a atual pauta ainda reivindica o início das obras do prédio 
central – estudantes passaram a ser reprimidos, o que já resulta em 120 estudantes que foram 
presos e hoje estão sendo processados administrativa e penalmente. 

Vale contextualizar: 

 

A EFLCH-UNIFESP fundada em 2007 está localizada no bairro do Pimentas, bairro periférico de 

Guarulhos, município da Região metropolitana da cidade de São Paulo. Desde sua inauguração 

existe um projeto arquitetônico no qual está previsto um edifício de 5 andares que 

concentrará a Biblioteca e todas as salas de aulas e pesquisas assim como as salas de 

professores. 

A questão é que este edifício até hoje não foi construído, até hoje o projeto licitatório não foi 

aprovado e atualmente está parado, o que impede o inicio das obras que durarão ao menos 30 

meses. 

A consequência da inexistência do edifício é que hoje não há sala de aulas para todos os 

alunos, salas de 20 M² são divididas por até 8 professores, o restaurante universitário (que só 

foi inaugurado em 2010 após uma Greve estudantil de 17 dias em 2008) é provisório há mais 

de 2 anos; Outros aspectos e necessidades como moradia estudantil, escola de aplicação e 



creche não estão previstos no projetos arquitetônico e acadêmico, e também há a imensa falta 

de transparência e participação dos processos da Universidade. 

Desde o primeiro ano do campus os estudantes se mobilizam e se manifestam para que as 

condições básicas, e não as mínimas, para o bom funcionamento da EFLCH seja garantido a 

todos os membros da comunidade acadêmica.   

 

Em 2008, o então reitor Ulysses Fagundes Neto, afastou-se do cargo após a comprovação de 

uso indevido do cartão corporativo da Universidade com pagamentos de hotéis e restaurantes 

de luxo em viagem particular à Europa. Desde então, tornaram-se públicos os problemas de 

gestão da UNIFESP que desde 2010 tem suas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas da 

União, assumido há poucas semanas pelo atual reitor Walter Manna Albertoni. 

 

Ao longo desses 5 anos e meio, previsivelmente, os problemas só se intensificaram e 

espantosamente não houve soluções efetivas para tais problemas e, de certa forma houve, por 

muito tempo, negligência na busca por soluções. 

 

Desde 22 de Março os estudantes estão em Greve. Reivindicando ações efetivas em busca de 

soluções emergências, de médio e longo prazo sejam realizadas, a fim de sanar as deficiências 

do campus EFLCH-UNIFESP. 

 A Greve foi endossada pelos Docentes da EFLCH em 26 de Maio – em adesão a Greve Nacional 

de Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior, iniciada em 17 de Maio de 2012. 

 

Retomando o relato: 

Na tarde do dia 14, na EFLCH-UNIFESP, foi realizada uma assembléia intercampi de estudantes 

da UNIFESP, reunindo aproximadamente 200 participantes debatendo contexto nacional das 

universidades federais. 

Por volta das 18 horas às atividades da assembleia foram encerradas e um grupo de 

estudantes, algo em torno 70, saem em ato, aprovado pela assembléia, até o terminal de 

ônibus localizado na mesma rua do campus distribuindo panfletos informativos sobre as 

condições do campus EFLCH. 

Em torno de 5 minutos após o retorno desse grupo de estudantes ao campus, 3 carros da PM 

adentram em alta velocidade o campus, 5 policiais descem e se encaminham à Diretoria 

Acadêmica, saindo poucos minutos depois e, logo se posicionado na porta da mesma, ao passo 

que mais policiais se aproximavam já com armas em punho dando reforços. 

Neste momento um grupo, aproximadamente 30 estudantes, estava mais próximo da Diretoria 

Acadêmica e pediam que o Diretor do campus Professor Drº Marcos Cezar de Freitas 

explicasse qual a necessidade e a razão da PM estar no campus já que todas as atividades 

inclusive o ato ocorreram de forma harmônica e pacifica. 

 

Em questão de segundos uma estudante foi agarrada truculentamente pelo pescoço (numa 

“gravata”) por um policial, aos primeiros gritos para a soltarem, outro policial lançou a 

primeira bomba de efeito moral e no mesmo instante tiros foram disparados em direção aos 



estudantes. 

 - No vídeo é possível ver que um dos polícias já entrou no campus com o saco de bombas 

(http://vimeo.com/44081562)  

 

Neste momento iniciou-se uma correria e um pânico generalizado, estudantes correndo em 

busca de proteção, no teatro, atrás de mesas, tentando das maneiras possíveis se protegerem 

do que repentinamente se tornou um ataque da PM versus estudantes universitários que se 

manifestavam em busca de melhorias de suas condições de seu ensino e por uma educação 

pública de qualidade que sirva sempre a interesses do povo e do país. 

 

Alguns alunos tentaram por um instante, de fora da Diretoria Acadêmica, chamar o Diretor 

Acadêmico, pedindo que ele saísse de sua sala e intervisse na situação. 

 

Seus gritos em busca de ajuda não ecoaram sobre as explosões das bombas. 

 

Rapidamente correm também para se protegerem, buscando o teatro, indo direção aos fundos 

do campus para onde outros estudantes estavam correndo buscando também proteção. 

 

Entre mais 12 e 1 5 bombas foram utilizadas e inúmeros tiros foram disparados ferindo 

estudantes com estilhaços e diretamente por balas de borracha – um candidato ao Mestrado 

em Filosofia, realizava sua primeira visita ao campus buscando o resultado da primeira fase 

das provas e foi atingido por uma bala de borracha no rosto. Ao menos outros 7 estudantes 

foram alvejados e 2 atingidos por estilhaços das bombas. 

 

É difícil detalhar cada segundo de uma situação como essa, tudo ocorreu muito rápido e foi 

assustador pois os estudantes correram para o fundo do campus oferecendo como resistência 

suas vozes e mesmo assim a PM continuou avançando efetuando disparos. 

Esse momento caracteriza a ação da PM como ataque. 

 

Sem ter mais onde se protegerem dos tiros, 26 estudantes, foram detidos pela PM; Sofreram 

intimidações e ameaças, agressões verbais, revista corporal e de bolsas e mochilas. 6 foram 

algemados e permaneceram assim até serem chegarem a sede da Polícia Federal, ainda 

sofrendo intimidações, foram informados de que estavam sendo indiciados, em flagrante, por 

formação de quadrilha, depredação do patrimônio público, constrangimento legal e resistência 

a prisão. 

 

Ficaram por mais 15 horas sentados em uma sala com forte iluminação imprópria a qualquer 

tipo de repouso, afastados um dos outros, proibidos de se comunicarem, tendo todos seus 

pertences retidos. 

 

Puderam nas primeiras horas ter contato com advogados e receberam alimentação enviada 

por parentes, amigos e solidários. 

Após aproximadamente 16 horas receberam parlamentares estaduais e federais que colherem 

seus relatos para compreender os fatos ocorridos e intervirem em busca de auxílios. 



 

Ao longo das horas seguintes foram, um a um, fichados e tendo seu primeiro depoimento 

colhido,  em seguida realizaram o exame corpo delito; No decorrer das horas receberam 

poucas informações sobre suas condições legais, com menor acesso aos advogados. Após 

muitas horas receberam a informações que seriam encaminhados a carceragem da Polícia 

Federal e que só sairiam com habeas corpus, no dia seguinte. 

 Assim, foram divididos e encaminhados às celas. Receberam alimentação, roupas, produtos de 

higiene, livros. 

Receberam as regras gerais, de como agir, como falar, os horários. Receberam a rotina 

carcerária. 

 

Permaneceram em cárcere por volta de 4 horas até receberam a informação de que todos 

haviam sido beneficiados com habeas corpus expedido extraordinariamente. 

 

Foram soltos por voltas das 0h10 do dia 16 de Junho em regime condicional, sob o qual ainda 

permanecerão por tempo indeterminado. 

 

Eu sou um dos 26 estudantes presos políticos por se manifestarem contra uma universidade 

pública que não garante as condições básicas para seu corpo acadêmico realizar suas 

atividades e que negligência esforços em busca de sanar tal deficiência crônica. 

 

Lutar! 

Criar! 

Poder popular! 

Bruno Maciel Athanásio, 24 anos, estudante do 7º termo do curso de Ciências Sociais na EFLCH-

UNIFESP.  

São Paulo, Brasil. 25 de Junho de 2012. 


