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Um verdadeiro estado de sítio

Reitoria fecha ruas contra manifestação 
em reunião do Conselho Universitário

Nesta terça-feira (1º) estu-
dantes e funcionários marcaram 
um ato em frente ao local onde 
o Conselho Universitário (CO) 
iria se reunir, contra o desmon-
te da universidade feito pela 
reitoria. Para tentar impedir a 
mobilização, a reitoria usou 
veículos da USP para fechar as 
ruas em volta do seu edifício 
administrativo.

A medida expõe o verdadeiro 
estado de sítio vigente na USP. 
Além de a participação de estu-
dantes e funcionários ser prati-
camente nula nos órgãos de de-
cisão, as manifestações demo-
cráticas são tratadas de forma 
truculenta.
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“USP em obras”: operação de 
demolição da universidade pública

Enfim, a reitoria encontrou uma 
utilidade para os ônibus circulares

Quem quer mensalidades na USP?
Nas duas últimas décadas, os 

seguidos governos do PSDB im-
puseram uma série de ataques à 
USP, assim como todas univer-
sidades e empresas estaduais. O 
objetivo final destes ataques é 
a privatização da principal uni-
versidade do país.

Nos últimos anos, uma nova 
campanha tomou conta de edi-
toriais, principalmente do jornal 
Folha de S. Paulo e da ação de 
políticos tucanos. Discutem ag-
ora a cobrança de mensalidades 
na USP, propondo a medida 
sempre que surge uma crise, se-
ja ela financeira ou política.

A cobrança de mensalidades 
seria mais um passo em direção 
à privatização. Os estudantes 
mais pobres seriam excluídos 
da universidade ou submetidos 
a sistemas de financiamento 
similares ao Fies (Fundo de 
Financiamento Estudantil). O 
modelo são as universidades 
dos Estados Unidos e Inglater-
ra, onde jovens ficam cada vez 
mais endividados e os cursos de 
ciências humanas estão sendo 
fechados.

O atual reitor, Marco Antonio 
Zago, já afirmou que também 
pretende reforçar o filtro social 

do vestibular. Zago pretende es-
tabelecer uma entrevista para os 
ingressantes na universidade. A 
medida daria critérios subjeti-
vos, tornando o ingresso na USP 
uma decisão política da buro-
cracia que a dirige e, em última 
instância, do Estado.

A manutenção desta univer-
sidade como melhor do país é 
consequência principalmente 
do movimento estudantil, que 
opôs resistência aos inúmeros 
ataques nos últimos anos. Este 
movimento tem como objeti-
vos não só conter a destruição 
tucana, mas também obter mel-

horias e uma maior abertura da 
universidade.

Neste sentido, é preciso lutar 
pelo fim do vestibular, estabel-
ecendo o livre ingresso, indepen-
dentemente de cor e origem so-
cial. Para acabar com os desman-
dos do governo estadual na USP, 
também é preciso exigir uma 
verdadeira autonomia universi-
tária. Esta autonomia só pode ser 
obtida suprimindo o reitorado e o 
estabelecimento de uma admin-
istração formada por estudantes, 
funcionários e professores repre-
sentados de maneira democráti-
ca, isto é, proporcional.

Porque a USP 
não é livre

A política que esta sendo 
levada há anos pela reitoria é a 
preparação para a privatização. 
Neste sentido, toda repressão 
que é imposta dentro da univer-
sidade tem um objetivo.

No decorrer dos anos, na USP 
aconteceram diversas mudanças 
que desenvolveram o processo 
de privatização. Foram instala-
das diversas câmeras em vários 
pontos, catracas foram coloca-
das nas faculdades, a entrada e 
saída de pessoas passou a ser 
controlada cada vez com maior 
rigor em vários pontos dos cam-
pi, e por fim, o firmamento do 
convênio com a Polícia Mili-

tar para atuar dentro da Cidade 
Universitária.  

A PM foi imposta dentro da 
mais importante universidade 
do país para poder reprimir, em 
primeiro lugar, a luta da comu-
nidade universitária, com suas 
greves, piquetes e ocupações, 
contra a destruição da univer-
sidade pública. É a repressão 
ao livre direito de manifestação 
para levar, na base da pancada, a 
política de privatização da uni-
versidade, defendida por uma 
camada minoritária no seu inte-
rior e impulsionada de fora, pelo 
governo de direita do PSDB no 
estado de S. Paulo.
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O que é uma 
USP livre?

Uma USP livre é uma uni-
versidade que não é contro-
lada por um reitor indicado 
pelo governador do estado. 

É uma universidade não su-
bordinada  à hierarquia conser-
vadora que toma conta de toda 
a comunidade universitária.

Uma USP livre é uma uni-
versidade sem a PM que vigia 
e pune estudantes, funcioná-
rios e professores. Que reprime 
qualquer forma de avanço na 
universidade, principalmente 
por parte dos estudantes. 

Uma USP livre é uma uni-
versidade pública e gratuita, 
colocada a serviço do progres-
so da humanidade, e não uma 
“escola técnica” subordinada 
aos interesses dos grandes ca-
pitalistas e do imperialismo.

Uma USP livre é uma uni-
versidade para os estudantes e 
com a maioria dos estudantes 
decidindo os caminhos que a 
universidade deve tomar. Um 
governo tripartite (de estudan-
tes, professores e funcioná-
rios), representados proporcio-
nalmente ao seu número, isto 
é, com maioria estudantil, sem 
reitor, sem a ditadura dos pro-
fessores titulares e a troca de 
favores na cúpula, que combata 
a burocracia e o conservadoris-
mo com o impulso revolucio-
nário da juventude.

Fora Zago!
Fora a Polícia Militar!
Por uma universidade 

pública e gratuita!
Poder estudantil!

Todos à Assembleia Geral 
para organizar a luta contra 

a privatização da USP
Está marcada para o próxi-

mo dia 10 a primeira Assem-
bleia Geral dos Estudantes 
da USP. Será realizada na 
ECA, às 18 horas. A pauta 
central desta Assembleia 
será a discussão sobre cotas 
e permanência estudantil e o 
desmonte da universidade.

A USP é uma das poucas 
universidades públicas que 
ainda não adotou nenhum 

sistema de cotas raciais e 
agora, com a desculpa de 
uma suposta crise financei-
ra, a reitoria está anunciando 
cortes nas bolsas estudantis.

Por isto, é necessário or-
ganizar um amplo movi-
mento dos estudantes contra 
os ataques da reitoria, por 
cotas raciais e uma política 
real de auxílio aos estu-
dantes.

10 de março, às 18h na ECA

1.637 dias
de PM na USP

4 anos, 5 meses 
e 23 dias

Viste a página do 
Jornal da USP Livre! 
www.usplivre.org.br
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CRUSP, o que é e como surgiu
O CrUSP, Conjunto resi-

dencial da USP, foi idealizado 
em 1963. O plano inicial era 
fazer alojamentos que inicial-
mente serviriam para abrigar 
atletas dos Jogos Panamerica-
nos, naquele mesmo ano, e de-
pois servir como moradia. Os 
jogos acabaram mas os prédios 
foram fechados. 

O CrUSP já estava construí-
do, mas a reitoria não queria 
entregá-lo aos estudantes, e aí 
começou a história de lutas que 
construiu a moradia que existe 

hoje: 12 estudantes começam 
uma ocupação dos 12 blocos 
então construídos.

Essa ocupação deu o ponta-
pé inicial na moradia. Depois 
do golpe militar o CrUSP e 
seus moradores tiveram parte 
muito importante na luta con-
tra a reitoria e o governo mili-
tar. Eram nos blocos da CrUSP 
que ficavam sedes do DCE e da 
UNE durante a ditadura. Um 
força tão grande que a ditadura, 
em 1968, invadiu a USP, pren-
deu centenas de pessoas e fe-

chou a moradia, que ficou as-
sim ficou por 10 anos.

A retomada do CrUSP co-
meçou em 1979, com o ascen-
so do movimento estudantil e da 
luta contra a ditadura. O CrUSP 
é uma conquista dos estudantes: 
foi fundado assim, foi consegui-
do por que os estudantes se mo-
bilizaram, os cruspianos enfren-
taram as mais reacionárias das 
reitorias e mostraram que o mo-
vimento estudantil organizado é 
a única saída para criar uma uni-
versidade realmente livre.

Creche do HU fechada
No dia 22 de janeiro, o su-

perintendente do Hospital Uni-
versitário, prof. Waldyr Antônio 
Jorge, anunciou o fechamento 
da creche que pertence ao Hos-
pital Universitário (HU).

Essa medida, além de fazer 
parte dos planos do governo es-
tadual, comandado pelo PSDB, 
de desmontar a USP e privatizá
-la, é um grave ataque contra as 
mulheres trabalhadoras e estu-
dantes da universidade, que não 
terão onde deixar seus filhos e 
se encontrarão diante de maio-

res dificuldades para continuar o 
trabalho ou os estudos.

Diante disso, é necessário 
lutar contra os ataques à uni-
versidade pública e ao direito 
dos estudantes e dos que traba-
lham na USP. 
• Não ao fechamento da cre-

che do HU! 
• Por um plano, controlado 

pelas mães e pela comu-
nidade universitária, para 
a instalação de creches, 
conforme a demanda, em 
todas as unidades da USP

A história da luta dos estudantes da USP
3 de maio de 2007
Estudantes ocupam reito-

ria da USP contra os decretos 
do então governador José Ser-
ra (PSDB), que retiravam a au-
tonomia da universidade. A ocu-
pação se estendeu por 50 dias, 
colocando a reitoria e o gover-
no contra a parede. Naquele mo-
mento, governo e reitoria não 
mandaram a polícia reprimir os 
estudantes, com medo de abrir 
uma crise ainda maior

22 de agosto de 2007
João Grandino rodas, então 

diretor da Faculdade de Direito 
chama a Polícia Militar a invadir 
a Faculdade para retirar manifes-
tantes que ocupariam as Arcadas 
por 24 horas como parte das “jor-
nadas em defesa da educação”

28 de maio de 2008
resolução elaborada pela Co-

missão de legislação e recur-
sos, proposta por João Grandino 
rodas é aprovada no Conselho 
Universitário, permitindo a en-
trada da polícia na USP quando 
solicitada

10 de dezembro de 2008
Claudionor Brandão, diretor 

do Sindicato dos trabalhado-
res da USP (Sintusp), é demitido 
“por justa causa” pela então rei-
tora Suely Vilela, apesar de ter 
estabilidade no emprego como 
sindicalista

1º de junho de 2009
Polícia entra na USP para re-

primir piquetes da greve dos 
funcionários. A partir daí passa 
a fazer rondas constantes na uni-
versidade

4 de junho de 2009
Milhares de estudantes reali-

zam assembleia e decidem en-
trar em greve, pela readmissão 
de Brandão, pela saída da então 
reitora, Suely Vilela, e pela saí-
da da polícia do campus

9 de junho de 2009
Estudantes realizam ato na 

Cidade Universitária, cuja prin-
cipal reivindicação é a saída da 
PM da USP. No final da mani-
festação, policiais armam pro-
vocação e reprimem estudantes 

com balas de borracha, bombas 
de gás lacrimogêneo e golpes de 
cassetete. O caso ganha reper-
cussão nacional e tem o repúdio 
de diversos professores. Nesse 
dia mais de 3 mil estudantes se 
reúnem em assembleia em fren-
te à FFlCH contra a presença da 
PM e fortalecem a greve

13 de novembro de 2009
rodas é nomeado reitor pelo 

governador José Serra, apesar de 
ter ficado em segundo lugar na 
votação interna da universidade

26 de novembro de 2009
Cerca de 200 estudantes, en-

frentando o boicote do DCE e 
dos centros acadêmicos se reú-
nem para realizar um ato pedin-
do “fora rodas!”, no dia marca-
do para sua posse. O gabinete do 
reitor, que estava em reforma, é 
ocupado em protesto contra sua 
nomeação e a falta de poder de 
decisão dos estudantes

18 de janeiro 2010
Segunda manifestação pedin-

do a saída de rodas, que esta-
va sendo empossado pelo go-
vernador em solenidade na Sa-
la São Paulo. A manifestação é 
reprimida pela polícia e três es-
tudantes são detidos, dois deles 
militantes da AJr, juventude do 
PCO

8 de abril de 2010
Estudantes aprovam a pala-

vra-de-ordem “Fora rodas” em 
assembleia geral realizada na 
Faculdade de Arquitetura e Ur-
banismo (FAU). DCE não divul-
ga a resolução e diz à impren-
sa que ela não representa a von-
tade da maioria dos estudantes, 
numa visível política de conci-
liação com a reitoria

18 de março de 2010
Moradores do CrUSP ocu-

pam o Bloco G, parte da mora-
dia que havia sido tomada pela 
administração da universidade. 
Descobrem aí documentos mos-
trando a vigilância e um elabo-
rado sistema de controle da uni-
versidade sobre os moradores

Novembro de 2010
reitoria abre processo contra 

24 estudantes em razão da ocu-
pação da reitoria em 2007 e da 
ocupação da moradia em 2010. 
Os estudantes estavam ameaça-
dos de “eliminação”, com base 
em um código aprovado duran-
te a ditadura militar

18 de maio de 2011
Morre assassinado o estudan-

tes Felipe ramos Paiva, no es-
tacionamento da Faculdade de 
Economia e Administração. No 
exato momento em que o jovem 
foi assassinado, a polícia realiza-
va uma blitz dentro do campus, 
há poucas centenas de metros dali

8 de setembro de 2011
Convênio entre USP e Polícia 

Militar é assinado. A partir daí 
várias arbitrariedades policiais 
são relatadas por estudantes, fun-
cionários e inclusive professores

27 de outubro de 2011
Polícia aborda três estudan-

tes que portavam maconha e de-
cidem levá-los para a delegacia. 
O fato gera enorme revolta entre 
os estudantes contra a presen-
ça da polícia. Há confronto en-
tre polícia e estudantes. No mes-
mo dia é realizada uma assem-
bleia e estudantes decidem ocu-
par o prédio da administração da 
Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas (FFlCH)

1º de novembro de 2011
Estudantes desocupam prédio 

da FFlCH e ocupam reitoria da 
USP. As reivindicações centrais 
são a saída da PM do campus e 
o fim dos processos administra-
tivos e criminais contra estudan-
tes e funcionários

8 de novembro de 2011
Depois de negociações frus-

tradas, reitoria manda cumprir 
reintegração de posse do prédio, 
para onde são enviados mais de 
400 policiais da tropa de Cho-
que, cavalaria e batalhões espe-
ciais. 73 estudantes são presos e 
acusados de depredação do pa-
trimônio público, entre outros. 
À noite, mais de três mil estu-
dantes se reúnem no prédio dos 
cursos de História e Geografia e 
deliberam por greve geral

17 de dezembro de 2011
A reitoria decide expulsar ar-

bitrariamente oito estudantes 
moradores do CrUSP com base 
no decreto 52.906, de 1972, pre-
sente no regimento da universi-
dade

6 de janeiro de 2012
A Polícia invadiu o espaço de 

convivência dos estudantes no 
CrUSP, cercando-o com tapu-
mes e fechando o acesso aos es-
tudantes

Fevereiro de 2012
rodas privatizou os ônibus 

circulares do campus, que pas-
saram a ser controlados pela SP-
trans que lucra a cada volta da 
catraca

30 de outubro de 2012
Câmeras escondidas, insta-

ladas pela Coseas e pela reito-
ria com o objetivo de espionar a 
atividade dos estudantes, foram 
encontradas no saguão do Ban-
dejão Central

22 de dezembro de 2012
rodas destrói o Canil, espa-

ço ocupado pelos estudantes na 
ECA.

Junho de 2013
Estudantes da USP têm parti-

cipação ativa nas manifestações 
contra o aumento da passagem

9 de agosto de 2013
Estudantes do Direito entra-

ram em greve em função de pro-
blemas na matrícula e pedindo 
modificações na grade curricu-

lar. A paralisação durou cerca de 
20 dias

9 de setembro de 2013
Estudantes, professores e fun-

cionários da EACH (Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades), 
no campus da USP leste entram 
em greve em razão da contami-
nação do solo da unidade

1º de outubro de 2013
Depois de ato em frente ao 

Conselho Universitário, estu-
dantes decidem ocupar o prédio 
da reitoria e entrar em greve

12 de novembro de 2013
Polícia cumpre novamente 

reintegração de posse da reito-
ria. Dois estudantes são presos 
do lado de fora do prédio e che-
gam a ser levados para o Centro 
de Detenção Provisória

13 de maio de 2014
recém-empossado, reitor 

Marco Antonio Zago anuncia 
cortes no orçamento, congelan-
do salários, contratações, obras 
e compra de materiais na USP

27 de maio de 2014
Estudantes, funcionários e 

professores entram em greve 
contra cortes anunciados pe-
la reitoria. Greve durou mais de 
100 dias e foi reprimida pela PM 
diversas vezes

2 de julho de 2015
Policiais invadem o Núcleo 

de Consciência Negra da USP e 
levam dois menores de idade ne-
gros presos.

27 de outubro de 2009, estudantes dão o exemplo na 
FFLCH: é preciso expulsar a PM da USP

Ajude a sustentar a imprensa estudantil independente
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