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EDUCAÇÃO PÚBLICA 
 

O ASSASSINATO ARQUITETÔNICO DO CRUSP 
 
De: Alvaro [mailto:santosalvaro@uol.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 19 de novembro de 2019 17:36 
Assunto: artigo "O ASSASSINATO ARQUITETÔNICO DO CRUSP" 

 

CAROS,  
passo ao exame dos amigos o artigo "O ASSASSINATO ARQUITETÔNICO DO CRUSP". 
Sou ex-morador do CRUSP - Conjunto Residencial da USP - em sua época áurea, que se 
estendeu de 1963 a 17 de dezembro do fatídico ano de 1968. Assim fui testemunha da rica, 
mágica e única experiência existencial que se desenvolveu em uma moradia coletiva de cerca de 
2 mil estudantes, vindos dos mais diversos lugares do Brasil e do mundo, das mais diversas 
culturas familiares, frequentando os mais diversos cursos universitários. Em boa parte essa 
experiência humana fantástica foi induzida pelas referencias conceituais do projeto arquitetônico 
do CRUSP, liderado pelo grande arquiteto Eduardo Kneese.  
Bem, essa magia toda foi estuprada premeditadamente nos anos 70 por reitores que, 
aproveitando-se da ausência forçada  dos moradores (em 17 de dezembro de 1968, via manu 
militari, os moradores foram presos e o CRUSP fechado por um período de 10 anos), ou seja, 
eliminada a possibilidade de resistências ás suas criminosas intenções, violentaram  o projeto 
original de Eduardo Kneese, eliminando nele as características espaciais e funcionais que 
promoviam e estimulavam a convivência solidária e fraterna entre os estudantes moradores.   
Tenho esperança que esse artigo, divulgado pelo Vitruvius, ajude a percepção do crime 
cometido e a implementação de um Projeto de Recuperação Arquitetônica do CRUSP. 
Para facilidade de acesso e leitura junto também, em anexo, a versão em PDF do artigo. 
Abs, Álvaro. 
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/20.232/75 

 
 

Comentários & Réplicas 
De: Manfredo Winge  
Enviada em: terça-feira, 19 de novembro de 2019 19:23 
Para: 'Alvaro' 
Assunto: RES: artigo "O ASSASSINATO ARQUITETÔNICO DO CRUSP" 
 

Álvaro, 
muito interessante essa História do CRUSP.  Projeto bacana, de extrema importância social e de 
integração saudável entre os jovens universitários de vários rincões do País, facilitando, também, 
que alunos do interior e os mais pobres possam desenvolver bem suas capacidades e estudar 
sem preocupações referentes a moradias. Ainda mais em uma megalópole como São Paulo onde 
essa facilidade é uma bênção. É importante, também, porque traz lucros ao País porque tais 
universitários certamente terão uma formação técnico/científica e humanística/cidadã melhor e 
mais rica. 
O ataque e destruição desse Centro mostra a irresponsabilidade e insensibilidade de sempre dos 
mandões de ocasião ao deterem o poder à força e impingirem suas verdades  “inquestionáveis” 
ao modo deles para todos os cidadãos. Quanto atraso!! 
Parabéns pelo artigo Álvaro 
Abraço 
Manfredo 
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