
943 dias 
de PM na USP

NA EACH, ATÉ QUE NÃO DEMOROU MUITO...

Zago troca “diálogo” por repressão
Enquanto fez a campanha de 

reitor do “diálogo”, dizendo que iria 
tratar todos na base da conversa, da 
resolução conjunta dos problemas 
da USP, consultando opiniões etc. 
A farsa ficou completa no domin-
go, dia 30 de março, quando um es-
tudante da EACH (Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades) recebeu 
uma intimação para se apresentar 
em uma delegacia em até 15 dias 
para dar explicações sobre a ocupa-
ção do prédio da diretoria realizada 
no mês de outubro do ano passado, 
durante a greve da unidade.

Em meio à mobilização estu-
dantil que está protestando contra a 
interdição da USP Leste por mais de 
dois meses e o adiamento sucessivo 
do início das aulas, a reitoria da USP 
lança mão do conhecido expediente 
para tentar calar os estudantes.

A ocupação da diretoria foi uma 
resposta dos estudantes ao enor-
me descaso que tanto a direção da 
EACH quanto a direção da USP, 
sob o comando de João Grandino 

Rodas, tiveram com os estudantes, 
funcionários e professores. A ocupa-
ção durou 17 dias até que o reitor-in-
terventor mandou a Tropa de Cho-
que da PM desocupar o prédio.

Os estudantes se surpreende-
ram com a intimação, já que na 
ocasião nenhum estudante foi pre-
so e não foi constatado, tanto pela 
PM como pelo ex-vice-diretor, Ed-
son Leite, que houvesse algum 
dano ao patrimônio público. Por-
tanto, o processo em si estaria su-
postamente encerrado. Mas a inti-
mação mostra que o processo está 
aberto e que novos estudantes po-
dem ser também intimados.

Esta é evidentemente uma me-
dida repressiva para tentar fre-
ar a mobilização dos estudantes 
que já ultrapassa mais de oito me-
ses. Com esta medida fica eviden-
te que não existe nenhum diálogo 
por parte do reitor Marco Antô-
nio Zago como foi propagandeado 
pela direção da universidade e até 
por setores como o DCE (Diretó-

rio Central dos Estudantes), o Sin-
tusp (Sindicato dos Trabalhadores 
da USP) e a ADUSP (Associação 
dos Docentes da USP).

Zago, assim como Rodas segue 

os ditames do PSDB, foi escolhi-
do a dedo pelo governador Geraldo 
Alckmin, sua gestão, disfarçada de 
democrática, será a continuação da 
gestão Rodas.
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Balanço do ano 
até aora:

Sai Rodas, 
Não fique triste, 
o USP Livre voltou!

Aos nossos estimados leito-
res, fãs e inimigos, viemos in-
formar que o Jornal da USP Li-
vre! impresso está de volta com 
força total. Depois da super edi-
ção especial de 8 páginas dis-
tribuída na calourada, edição 
de número 150, o jornal mais 
lido, discutido, amado e odiado 
da USP está de volta. Esta se-
mana “tentaremos” fazer uma 
cobertura das eleições “relâm-
pago” do DCE, organizada em 
tempo recorde, pouco mais de 
uma semana. Na edição de hoje 
publicamos um panorama da 
situação da EACH e o famo-
so quadro “Quem é Quem nas 
eleições do DCE” para que os 
estudantes que conseguirem 
votar saibam quais são as cha-
pas concorrentes. Vale ressal-
tar que a cobertura virtual do 
Jornal da USP Livre! continua, 
basta acompanhar no versão di-
gital no blog: www.usplivre.
org.br e também as notícias e 
coberturas ao vivo feitas na pá-
gina do facebook (www.face-
book.com.br/usplivre).

As novidades para este ano 
são muitas, edições especiais de 
8 páginas serão publicadas pelo 
menos uma vez por mês com te-
mas e discussões mais aprofun-
dadas das questões da USP. E 
diariamente teremos a edição já 
conhecida de duas páginas com 
notícias mais quentinhas e colhi-
das de nossos colaboradores. Por 
isso teremos muito espaço para 
publicar o seu texto. Não dei-
xem de enviar textos, poemas, 
comentários, fotos, opiniões, de-
núncias, piadas etc. para o nosso 
e-mail (usplivre@hotmail.com) 
que publicamos tudo, sem cen-
sura. O USP Livre! tem o obje-
tovode ser o porta voz dos estu-
dantes da USP que lutam pelo 
ensino público, gratuito para to-
dos. Este ano também lançare-
mos uma campanha financeira 
para possibilitar uma maior tira-
gem e ampliação da distribuição 
do USP Livre! Em parceria com 
o jornal Unifesp Livre! estare-
mos lançando nas próximas se-
manas uma rifa para que os estu-
dantes possam contribuir com o 
jornal e também concorrer a vá-
rios prêmios. Em breve divulga-
remos mais detalhes.

Boa Leitura!

A Redação

Reintegração contou com Tropa de Choque, mas ninguém 
foi preso.

Aulas na EACH começam de modo precário

O plano tucano de sucateamento do 
ensino superior volta a ter força

Quando a USP Leste foi 
criada, em meados dos anos 
2000, ela foi fruto de dois in-
teresses distintos. De um lado, 
a luta dos movimentos sociais 
da Zona Leste que queriam 
uma universidade pública per-
to de casa, onde pudessem es-
tudar e que ajudasse no de-
senvolvimento da região. Do 
outro lado, o programa do 
PSDB para expandir vagas no 
ensino superior, em resposta 
ao Prouni do PT. O plano tuca-
no era criar cursos de curta du-
ração para formar mão de obra 
– como acontece nas Fatecs.

Como a eleição presiden-
cial estava próxima, a constru-
ção da nova escola foi feito às 
pressas, passando por cima da 
legislação ambiental – o cam-
pus fica na área do Parque 
Ecológico do Tietê. E, depois 
da derrota nas urnas, Alckmin 
fechou os olhos para o pro-
blema que havia criado: 5 mil 
pessoas colocadas em um ter-
reno com alta concentração de 
metano, com risco de incêndio 
e explosão.

A comunidade eachiana 
acabou mudando o projeto 
pedagógico original, criando 
uma série de cursos de gradua-
ção e pós, inovadores em suas 

áreas, que nunca entraram to-
talmente na lógica do merca-
do. A unidade também se tor-
nou referência para toda a USP 
em projetos de extensão, supe-
rando a eterna vantagem que 
a pesquisa tem na academia. 
Mas, ao mesmo tempo que o 
projeto inovador foi crescen-
do, o problema ambiental tam-
bém. E quando o ex-diretor 
Boueri, com sua ilusão de dés-
pota acima da lei, permitiu o 
depósito de incontáveis tone-
ladas de terra contaminada, a 
crise explodiu. Hoje o campus 
está interditado, e seus milha-
res de estudantes, professores 
e funcionários estão espalha-
dos pela cidade de São Paulo.

As aulas começaram com 
mais de 40 dias de atraso, e 
em condições precárias. As 
atividades de extensão, gran-
de diferencial da EACH, fo-
ram suspensas. As disciplinas 
práticas, que chegam a com-
por um terço da grade dos cur-
sos, não estão ocorrendo de 
maneira adequada por falta de 
laboratórios e equipamentos. 
E não há bandejão, nem bi-
blioteca, nem transporte para 
os estudantes afastados à força 
da região que escolheram para 
morar.

O tal do “plano B” feito 
pela reitoria nas coxas des-
preza tudo o que é importan-
te em uma faculdade: a inte-
gração entre os cursos, o tripé 
ensino-pesquisa-extensão 
e a qualidade da formação. 
Apenas garante uma forma-
ção em um tempo curto, para 
que se tenha logo um diplo-
ma e se possa entrar no mer-
cado de trabalho. Não importa 
o conhecimento, o que impor-
ta são os títulos obtidos. Es-
tamos de volta ao plano que 
tentaram impor no começo da 
história da EACH e que pen-
sávamos ter vencido.

E, é claro, até agora ne-

nhuma palavra do governador. 
Não sabemos quando o cam-
pus será liberado, pois as obras 
estão paradas. Não foi dado 
um prazo para que o “plano 
B” termine, e temos medo que 
o provisório dure pra sempre. 
E muitos de nós trancamos o 
curso que lutamos tanto para 
fazer, simplesmente porque a 
USP decidiu que não queria 
mais dar aulas na Zona Les-
te. (Todos os relatos dos afeta-
dos por esta diáspora estão no 
blog: eachseusproblemas.wor-
dpress.com).

Vinícius Becker
estudante da EACH

Manifestação dos estudantes da EACH.
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A canalhice da revista Veja não tem limites
Na segunda-feira, dia 31, um gru-

po de alunos impediu que um profes-
sor fascista, Eduardo Lobo Botelho 
Gualazzi, desse uma aula elogiando 
a ditadura militar e contando escan-
dalosas mentiras acerca do comunis-
mo)

Eis o que diz o “colunista” da 
VEJA, Rodrigo Constantino:

“Vejam como agem os comunis-
tas, esses seres jurássicos que ainda 
procriam e se espalham, colocando 
em xeque a teoria da evolução da-
rwinista. São tolerantes, democratas, 
a favor do debate aberto. Só que não! 
São autoritários, intimidam quem 
pensa diferente, querem calar o con-
traditório no grito. Impediram uma 
aula sobre as tiranias vermelhas e o 
contexto de 1964. Invadiram a sala 
e humilharam o professor. É apenas 
assim que sabem agir: covardemente 
e em bando:”

Em primeiro lugar, elogiemos 
o estilo do “colunista”. Os comu-
nistas são seres jurássicos que colo-
cam em xeque a evolução darwinis-
ta. Por que os comunistas são seres 
jurássicos? Uma propaganda, divul-
gada exaustivamente pela imprensa 
mundial durante a década de 1990, 
alardeou que o comunismo estava 
morto e que era uma teoria ultrapas-
sada, do século XIX. Não tiveram, 
contudo, coragem de admitir que o 
capitalismo era uma teoria do sécu-
lo XVIII. O estúpido “colunista”, ao 
afirmar que esses seres jurássicos 
desafiam a teoria da evolução, está, 
na verdade, desdenhando a teoria da 

evolução. Se os seres jurássicos pro-
criam, como ele afirma, é porque a 
teoria da evolução é uma farsa. Por 
essa afirmação, percebe-se o quan-
to esse “colunista” é conservador. E, 
portanto, o ser jurássico é ele e não 
os comunistas.

Em seguida, o “colunista” diz 
que os comunistas são autoritários 
e intimidam quem pensa diferente 
deles. Em primeiro lugar, eram ape-
nas comunistas que protestavam? 
Em toda a história da república bra-
sileira, acusou-se quem divergia do 
pensamento da classe dominante de 
comunista. Qualquer um que não 
aceite a opinião de fascistas é comu-
nistas; qualquer um que não acei-
te que se elogie a ditadura é comu-
nista. Fica claro para mim que esse 
“colunista” é um verdadeiro defen-
sor da ditadura militar. Logo, auto-
ritário é ele.

Diz também que o professor fa-
lava contra as tiranias vermelhas e 
o contexto de 1964. Que esperteza! 
Contexto de 1964! Quanta gentileza 
com o “professor”. Ele não falava do 
contexto de 1964, ele fazia um elogio 
descarado da ditadura militar, a qual 
matou, torturou e deu sumiço não 
apenas nos “comunistas”, mas em 
qualquer um que discordasse do re-
gime. Pergunto eu: Quem é autoritá-
rio? Quem intimida? Quem quer ca-
lar quem no grito? A ditadura já não 
calou muitas bocas? E muitas vidas?

Por fim, diz o “colunista” Rodri-
go Constantino, defensor da ditadu-
ra, que os alunos que impediram que 

uma manifestação fascista, uma de-
fesa do nazismo, fosse encenada em 
um centro do saber só sabem agir co-
vardemente e em bando. Quem age 
covardemente é esse colunistazinho, 
que se aproveita da enorme circula-
ção de sua revista para tentar calar a 
boca de uma manifestação. É ele que 
intimida quem pensa diferente. É ele 
que quer calar o contraditório no gri-
to: no grito de um milhão de exem-
plares.

Esse alunos impediram uma 
aula, de fato. Quantas aulas a ditadu-
ra não impediu?

A democracia, para existir, deve, 
a todo custo, combater toda e qual-
quer tentativa de restituição da dita-
dura. Não deve deixar falar aque-
le que quer calar o semelhante. Não 
deve deixar manifestar aquele que 
quer acabar com as manifestações. 
Pois seria o mesmo que, em nome 
da liberdade, se deixasse o torturador 
agir, se deixasse o assassino matar.

Essa gente, como esses colunis-
tas da VEJA, essa gente como Bol-
sonaro, essa gente como esse pro-
fessor da USP, não deveria nunca ter 
direito à palavra, pois a palavra de-
les não tem outro objetivo que calar 
a palavra de todos.

Dedico esse comentário a todas 
as vozes que a ditadura calou, vozes 
que se calaram para sempre mas que 
para sempre serão ouvidas nos cora-
ções daqueles que têm sede de liber-
dade.

A.T.F

Opinião

Façam o que fizerem, 
não votem neles!

E eles aparecem de novo. 
Não que seja uma surpresa, mas 
a roupagem é sempre nova e o 
discurso sempre tenta esconder 
os fios que ligam uma chapa di-
reitista com a outra. “Reação”, é 
“USP então” e agora “Uspino-
va”. Não podem esconder sua li-
gação com a chapa “Polinova” 
que ficou durante anos na Poli, 
imobilizando a movimentação 
contra a diretoria, dizendo amém 
a tudo o que foi imposto e tentan-
do ao máximo isolar o estudante 
da política que seria “suja”.

O discurso também não mu-
dou. Eles seriam a ordem no 
caos que está. Pura bobagem. É 
o mesmo discurso que a ditadu-
ra usou para dar o golpe e o mes-
mo esquema usado em todos os 
movimentos fascistas: cooptar 
os apolíticos e desinteressados, 
impor um regime de disciplina, 
obediência e culto à eficiência, 
exigir tolerância quando por bai-
xo e excluir quando por cima e 
sempre que possível criar factoi-
des e mentiras para derrotar seus 

adversários.
Com a “Uspinova” não é di-

ferente, a gestão “Polinova” não 
participa das reuniões de congre-
gação da Poli e mesmo quando 
participa deixa os estudantes se-
rem massacrados pelos professo-
res filhos da puta. E mesmo as-
sim tem a cara de pau de fazer 
eixo de campanha a crítica con-
tra a suposta ausência de repre-
sentantes discentes nos órgãos da 
universidade.

Façam o que fizerem não vo-
tem neles!

Mas se quiserem uma gestão 
para passar tinta em tudo e dis-
farçar todos os problemas com 
festas e descontos em compras e 
impor a “Lei a e a Ordem”, com 
certeza eles são o voto certo...

Não caiam também na tenta-
ção do mal menor, tem uma de-
zena de chapas e uns três dias 
de votação. Deve ter uma opção 
mais combativa que o DCE atu-
al.

 
J.T.

Eleições Relâmpago DCE 2014
Não perca amanhã, o quadro com textos de apresentação das chapas do 
DCE.  O Jornal da USP Livre! disponibilizou um espaço para que as oito 
chapas concorrentes enviassem textos de apresentação. Até o fechamen-
to desta edição apenas 3 haviam enviado o texto. 

Autonomia 
Universitária: 
Fora Zago! Fora PM!

Frente Poder 
Estudantil

Maré Laranja Território Livre Compor e 
Ouvir

Pra Fazer a 
Diferença

Para virara a 
USP do avesso

USPInova

Organizações 
políticas

Partido da Causa Operá-
ria (PCO)

Partido Operário 
Revolucionário 
(POR)

Liga Estratégia Re-
volucionária (LER-
-QI)

Movimento Ne-
gação da Negação 
(MNN)

Consulta Popular PCdoB PSTU, Juntos/
Psol e RUA/Psol

PSDB, DEM, PP

P r i n c i p a i s 
Propostas

Impulsionar a luta con-
tra a ditadura existente 
na universidade, por uma 
real autonomia universitá-
ria, ou seja, independên-
cia do governo do Esta-
do, colocando a USP sob 
o controle das três catego-
rias que a constitui.

Chamam uma 
chapa de unida-
de “revolucioná-
ria” de oposição 
ao DCE. Como 
reivindicações, 
além das ban-
deiras do movi-
mento, colocam 
campanha contra 
a Copa do Mun-
do.

Em nome da aliança 
proletário-estudantil, 
reivindicam o aban-
dono da luta dos es-
tudantes para lutar 
junto aos Garis, ter-
ceirizados e demais 
trabalhadores preca-
rizados.

Não reconhecem 
qualquer caráter 
progressista no en-
sino como um todo 
no sistema capita-
lista. Por isso, cha-
mam à destruição 
da universidade. 
Também defendem 
o “poder popular” e 
a luta contra a Copa 
do Mundo.

Fugindo de polê-
micas, defendem 
que haja mais 
discussão. Nessa 
política do “di-
álogo”, se colo-
caram contra as 
últimas mobili-
zações. 

Defende um 
“DCE com pé no 
chão”. Reivin-
dicam também 
r e p r e s e n t a ç ã o 
discente “propo-
sitiva e democrá-
tica”. 

É a chapa da si-
tuação.Fazem 
demagogia com 
todos os seto-
res (dos estudan-
tes da EACH às 
mulheres, ne-
gros, gays), mas 
já sabemos, na 
prática traem a 
luta na primeira 
oportunidade.

É a chapa da direi-
ta, sob a cobertura do 
apartidarismo. De-
fendem o fim do mo-
vimento estudantil, 
substituindo-o pela re-
presentação discente, 
subordinando-se à po-
lítica da cúpula da ad-
ministração da univer-
sidade e o governo do 
PSDB

Sobre o reitor Reconhece Marco Zago, 
ex-pró-reitor de pesqui-
sa, como representante de 
uma gestão de continuida-
de à gestão de João Gran-
dino Rodas. Por isso, le-
vantam o Fora Zago! 

Criticam Zago, 
mas não colocam 
a necessidade de 
lutar pela saída 
deste reitor.

São contra o corte 
de verbas da gestão 
Zago. Não reividi-
cam a saída do reitor.

Não citam o reitor, 
suas políticas, nem 
o governo do esta-
do no programa da 
chapa. 

Não lutam pela 
saída do reitor.

Não foi possível 
encontrar qual-
quer menção da 
chapa ao reitor.

Não pedem a sa-
ída do reitor e 
continuam pe-
dindo eleições 
paritárias para 
reitor, ou seja, se 
depender deles, 
a ditadura conti-
nua.

Defende abertamente 
a política de conten-
ção de gastos da nova 
reitoria.

Sobre a PM É contra o convênio USP-
-PM e manteve a luta con-
tra a presença da polícia 
na universidade,mesmo 
antes de haver o convênio

Mantém a ban-
deira de Fora 
PM!

Reivindicam o fim 
do convênio com a 
PM. Não colocam 
como eixo da luta, 
mas como uma das 
condições mînima 
para “diálogo sério 
com Zago.”

Falam contra a re-
pressão policial em 
abstrato. Não fa-
lam do convênio 
com a Polícia Mi-
litar e nem reivindi-
cam a saída da PM 
da USP.

Falam em refor-
mular a segu-
rança dentro da 
USP, para que 
seja mais “huma-
na”.

No material da 
chapa não há 
qualquer referên-
cia ao convênio 
com a PM

Querem um pla-
no de segurança 
“democrático”

Dado o fracasso da 
política de defender 
abertamente a Polí-
cia na USP, não falam 
nada do assunto no 
programa.

Principal ban-
deira

Governo tripartite com 
maioria estudantil e auto-
nomia universitária

Abaixo essa copa 
dos capitalistas e 
seus governos!

Façamos como os 
garis

Destruição da uni-
versidade

Menos ação e 
mais conversa

10% do PIB para 
educação (?)

Bandeira? Pra 
quê? Somos 
mais de 500.

Privatize já!

Quem é quem nas eleições do DCE


