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Você tem o direito de 
permanecer calado

A “PolíciA PAcificAdorA” de rodAs

Uma UPP na UsP?

Sexta-feira, de novo 
na Paulista
Todos contra 
o governo 
inimigo da 
Educação e da 
população

Nessa sexta-feira, 26 de abril, 
novamente os professores da 
rede estadual de S. Paulo sairão 
às ruas, em greve, para lutar por 
seu salário.

Chamamos os estudantes da 
USP a, mais uma vez, ir às ruas 
para levar à população nosso 
protesto contra a perseguição 
política e os processos abertos 
contra mais de 72 companheiros 
que lutaram em defesa do ensi-
no público e gratuito.

Vamos levar nossas bandeiras 
e faixas exigindo: Fora Rodas! 
Fora PM! Fim dos Processos!

O reitor-interventor João 
Grandino rodas está dando 
continuidade no seu projeto de 
transformar a USP num presí-
dio, o “Carandirusp”. 

depois de assinar o convênio 
USP-PM, prender, processar e 
expulsar estudantes, colocou 
um coronel da PM no coman-
do da Guarda Universitária, 
câmeras escondidas no bande-
jão Central e em locais ainda 
desconhecidos e aprovou a ins-
talação de torres elevadas para 
vigilância nos estacionamentos, 
entradas e saídas e também a 
instalação de cancelas para con-
trolar a entrada de pedestres no 
campus. 

A novidade, comandada 
pelo coronel Luiz de Castro 
Júnior, é a PPUSP (Política de 
Prevenção e Proteção da USP) 
ou se preferir, Polícia Pacifica-
dora da USP. esse corpo poli-
cial substituiria a atual Guarda 
Universitária. O projeto ainda 
não está completamente im-
plantado, mas já está encami-
nhado. A nova polícia uspiana 
será administrada pela Supe-
rintendência de Prevenção e 
Proteção Universitária. 

As viaturas da “polícia paci-
ficadora” de rodas já estão cir-
culando pelo campus butantã. 
Algumas com o logotipo nos 
carros de cor cinza, outras sem 
o logotipo, o que faz com que 
fiquem “camuflados” durante a 
noite, principal período em que 
essa nova tropa de rodas circu-
la pelo campus. 

Para alguns, principalmente 

os calouros, ela foi apresentada 
por meio de uma cartilha en-
tregue nas matrículas no come-
ço do ano. Nesta cartilha, que 
analisaremos em detalhe nos 
artigos das próximas edições do 
USP Livre!, é apresentada toda 
a “filosofia” desta nova guarda. 
A principal é a “Cultura da paz”, 
um cinismo sem precedentes 
por parte da reitoria diante da 
enorme repressão sofrida por 
estudantes, trabalhadores e pro-
fessores sob o tacão da gestão 
rodas/PSdb/PM.

Um dado importante que in-
valida toda a ladainha de “Cul-
tura da paz” é que, segundo o 
próprio coronel, a existência da 
PPUSP não vai diminuir a pre-
sença da PM na universidade, 
ou seja, se a “cultura da paz” 
não funcionar, a Polícia Militar 
entra para resolver, na força, 
qualquer “conflito”.

Não é difícil supor que esta 
nova tropa do reitor-interventor 
vai agir nos mesmos moldes que 
a PM tem atuado no campus: 
dando enquadros em estudantes, 
atuando como força de conten-
ção da mobilização política na 
USP, isto é, como uma verdadei-
ra tropa de ocupação da Cidade 
Universitária.

Como este tema requer uma 
grande discussão, esta matéria 
propõe a abertura de um debate 
sobre o tema, entre os leitores e 
colaboradores do Jornal da USP 
Livre!, para que possamos apro-
fundar a avaliação e compreen-
são do problema. escreva para 
nós: usplivre@hotmail.com 

Unesp: 
Marília e 
Ourinhos 
em greve

Os estudantes da Unesp do 
campus de Marília e Ourinhos 
estão em greve. em Ourinhos, 
desde a última sexta-feira, dia 
19, os estudantes paralisaram 
as aulas por tempo indetermi-
nado. Na quarta-feira, dia 17, 
em assembleia geral, os estu-
dantes aprovaram greve rei-
vindicando políticas de perma-
nência estudantil.

Já em Marília a greve foi 
aprovada em assembleia reali-
zada na segunda-feira, dia 22. 
A pauta de reivindicações dos 
estudantes de Marília, segundo 
a assembleia geral dos estudan-
tes da faculdade de filosofia e 
Ciências:

1) por maioria contrastante 
de votos decidimos pela Gre-
Ve GerAL dOS eStUdAN-
teS;

2) por maioria contrastante 
de votos decidimos pela OCU-
PAÇÃO dO PrÉdIO dA dI-
reÇÃO da faculdade;

3) por maioria contrastante 
de votos decidimos por OCU-
PAÇÃO (eNtrAÇO) dO 
reStAUrANte UNIVer-
SItÁrIO AtÉ A reVISÃO 
dAS bOLSAS de AUXÍLIO 
SÓCIO-eCONÔMICO;

O Jornal da USP Livre! dá 
todo apoio a luta dos estudan-
tes da UNeSP de Marília e de 
Ourinhos contra os ataques 
à permanência estudantil nas 
universidades públicas!

Participe da campanha pelo fim dos processos  
contra os 72 da USP no centro de São Paulo

Estudantes processados e 
militantes do PCO estão orga-
nizando uma campanha de rua 
no centro de São Paulo. Todos 
os dias, companheiros montam 
uma banca na Praça do Patriar-
ca para colher assinaturas con-
tra os processos, distribuir pan-

fletos e adesivos da campanha 
e informar a população sobre 
o que está acontecendo na uni-
versidade.

Esta iniciativa é de suma im-
portância para ampliar a cam-
panha contra os processos. Sem 
duvidas, essa  é uma oportuni-

dade ímpar para debater com 
a população o problema da re-
pressão nas universidades, a 
privatização da USP e todos os 
ataques do governo do PSDB 
contra a educação pública.

A campanha de rua precisa 
do seu apoio. É preciso defen-

der a universidade pública e 
gratuita e a liberdade de expres-
são e organização. Convidamos 
todos a participarem desta ini-
ciativa.

entre em contato e participe! 
usplivre@hotmail.com
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Nota de apoio aos estudantes da USP
A repressão ao movimen-

to estudantil da USP, desde a 
ocupação de sua reitoria, em 
2011, é motivo de solidarieda-
de, por parte de estudantes e 
trabalhadores de todo o país, 
aos problemas enfrentados pela 
comunidade acadêmica da Uni-
versidade.

Manifestamos nosso apoio 
aos trabalhadores e estudantes 
(trabalhadores em formação) 
da USP, por entendermos legí-
timas e justas as reivindicações 
que, manifestando-se contrá-
rios ao acordo da reitoria com 

a Polícia Militar para segurança 
da Cidade Universitária, ocupa-
ram, em 2011, prédios da uni-
versidade.

Apesar da pacífica ocupação 
dos prédios, as ações tomadas 
pelo estado de São Paulo, com 
a anuência do Governo federal, 
para a expulsão dos manifestan-
tes se deu sem possibilidade de 
negociação, de forma violenta 
e com requintes de crueldade, 
quando até mesmo a cavalaria 
da Polícia Militar foi acionada.

A associação dos poderes es-
taduais e nacional, de diferentes 

– e adversários – partidos no 
cenário político brasileiro, mos-
tra que quando os interesses do 
capitalismo estão em jogo, a 
classe dominante se une contra 
os trabalhadores, coibindo-lhes 
o seu direito a manifestar opi-
nião.

Na reintegração de posse 
realizada pela PM, fica claro o 
caráter do estado burguês, que 
usa de todas as formas para de-
sarticular as mobilizações dos 
trabalhadores e estudantes, ex-
pondo mais uma vez os limites 
da democracia burguesa, que 

por vezes se parece muito com 
a ditadura Militar.

As últimas providências to-
madas pelo estado, utilizando 
o instrumento do Ministério 
Público, foi denunciar 72 dos 
envolvidos na ocupação por 5 
crimes, entre eles formação de 
quadrilha e descumprimento 
de ordem.

frente a isso, nós do cole-
tivo Outros Outubros Virão, 
nos posicionamos contrários às 
medidas tomadas contra os es-
tudantes da USP, que criminali-
zam não só as mobilizações es-
tudantis, mas também de toda 
classe trabalhadora.

coletivo Outros Outubros Virão
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AMANHÃ:
A segunda parte 
do artigo 
“A Cruspiana”
do IPM-CrUSP e da 
marginalização dos 
cruspianos

por Ramote

OPINIÃO

Em que consiste a 
luta da mulher?
Uma reposta à política “feminista” do PSOL e PSTU
ParTE 2 dE 5

Luta de classes ou luta contra indivíduos?
Outro problema dessa con-

cepção e método [do Psol e 
PStU a respeito do “feminis-
mo”] é que procura organizar 
mulheres para lutar contra in-
divíduos, não contra uma clas-
se ou contra o estado, que é a 
organização suprema da classe 
dominante e exploradora. Ou 
seja, é uma luta em última ins-
tância ineficaz, pois pretende 
mudar indivíduo por indivíduo 
enquanto se mostra impotente 
diante das autoridades, do go-
verno, do estado e das mudan-
ças da realidade material, eco-
nômica e social.

A atual diretoria do dCe da 
USP, formada por Psol e PStU, 
está se dedicando a fazer uma 
enorme campanha contra um 
militante do movimento estu-
dantil e um partido de esquerda. 
Ainda que esse companheiro 
fosse extremamente machis-
ta, o que não é o caso, ele tem 
alguma responsabilidade pelo 
“machismo” na sociedade ou ele 
estaria apenas expressando esse 
machismo? Se se trata de modi-
ficar a ideia, a prioridade seria 
atacar cada indivíduo que ex-
pressa essa ideia ou as institui-
ções poderosas que elaboram, 
difundem e propõem políticas 
para perpetuar essas ideias?

O que é um indivíduo ma-
chista, ou seja, alguém que tem 
preconceito contra as mulheres, 
diante da polícia, diante da Igreja 
Católica, das igrejas evangélicas, 
do imperialismo mundial? Nada.

quem perpetua a opressão 
das mulheres na sociedade, a 
burguesia  que usa de vocabu-
lário medido ou o pedreiro da 
construção que assovia quan-
do passa uma mulher? Na USP, 
quem tem poder para mudar a 
situação das estudantes, funcio-
nárias, professoras: rodas ou o 

companheiro André?
A luta das mulheres não deve 

ser dirigida contra indivíduos 
que não têm poder algum. deve 
ser dirigida prioritariamente ao 
estado e às autoridades. A rei-
vindicação de condições para 
que se liberte da escravidão 
doméstica, direitos tais como 
o aborto e o direito amplo ao 
divórcio, que não a aprisionam 
ao homem, bem como igualda-
de salarial e condições para que 
não dependa economicamente 
do homem.

Mas há casos em que indi-
víduos devem ser combatidos? 
Sim, certamente. Sendo a mu-
lher fisicamente mais fraca que 
o homem, frequentemente ela é 
vítima de violência, seja física, 
seja moral. Nesses casos, uma 
organização de mulheres deve 
dar suporte à mulher e oferecer 
condições de segurança e defesa 
para ela diante do agressor. Nes-
se quesito, a cooperação de ho-
mens é bem vinda também para 
protegê-la do agressor. Ou seja, 
quando há necessidade, devem 
ser tomadas medidas práticas.

Medidas como escrachos, 
censura e humilhação não ser-
vem ao propósito das mulheres. 
Um cartaz machista não deve 
ser censurado, deve ser respon-
dido. Uma festa que oprime as 
calouras não deve ser “escra-
chada”, deve-se intervir para 
impedir que as calouras sejam 
coagidas a participarem contra 
sua vontade, pela força ou po-
der que os veteranos tenham 
sobre ela e para que elas com-
preendam o sentido do que está 
ocorrendo e se organizem para 
combater.

Natália Pimenta, Aline Toledo, 
Perci Marrara e Laura Gontijo

do coletivo rosa Luxemburgo, 
de mulheres do PCO

Entrevista com o Tucano (parte 2)
... se não tivermos nenhum 

inimigo ou uma encarnação 
do Mal, não poderemos 

mobilizar as massas a nosso 
favor

relato abaixo outros pontos da 
conversa amistosa que tive com 
um tucano. 

– Você parece muito humora-
do, para um tucano da cúpula – eu 
provoquei.

– Os esquerdistas pensam que 
os tucanos são sempre sisudos e 
moralizadores, quando estão lon-
ge das câmaras. Pelo contrário, 
nós nos divertimos muito, e temos 
o nosso teatro particular.

– Não estou compreendendo...
– Nós temos os nossos peões, 

como o Azedinho da Veja, que 
sempre espuma de raiva! Nós 
pedimos para ele manifestar sua 
indignação em relação aos verme-
lhinhos, como se eles estivessem 
prestes a dar um golpe, e ele leva 
tudo ao pé da letra, causando fu-
ror até mesmo entre os jornalistas 
mais... tradicionais!

– Mas por que tanta provoca-
ção com chavismo, invocação com 
Cuba e com países que não têm 
nenhum poder bélico nem econô-
mico significativo?

– Admiro sua ingenuidade, 
meu amigo! Veja bem: se não ti-
vermos nenhum inimigo ou uma 
encarnação do Mal, não podere-
mos mobilizar as massas a nosso 
favor. Os shoppings dão conta da 
mente das pessoas mais endinhei-
radas, enquanto as outras...

– Mas sem a UrSS não existe 
nenhuma ameaça vermelha!

– Aí é que está! quando caiu 
a Cortina de ferro e o muro de 
berlim, nós tivemos algum tempo 
para providenciar outra cortina e 
outros muros, como o da fronteira 
com o México e o de Israel. e jus-
tamente por não haver nenhuma 
ameaça verdadeira dos comunis-
tas, nós pudemos criar mil e uma 

histórias dos males que eles nos 
causam, sem a preocupação com a 
sua possível realização!

– Como uma história para as-
sustar as crianças?

– Justamente! e o povo acre-
dita, sem saber que é pura ficção! 
Mas o que realmente importa é 
que os trabalhadores se sintam 
envergonhados em protestar con-
tra os baixos salários. então, eles 
mesmos se encarregam de criar 
um discurso, que se propaga gra-
tuitamente. Por exemplo, que os 
professores são vagabundos ou os 
sem-terra são terroristas. Claro 
que eu acho isso tudo muito útil, 
não só para o partido, mas princi-
palmente para os meus negócios, e 
eu tenho também o direito de me 
divertir com essa comédia!

– Isso tudo me parece contradi-
tório e non sense!

– Aí é que está o bom da his-
tória! quando a ameaça comunis-
ta representava um certo perigo 
para nós, que somos alinhados 
aos eUA e ao fMI, nem falávamos 
muito do comunismo, pois acaba-
ríamos revelando como de fato era 
a vida deles, o que inevitavelmente 
levaria algumas pessoas a fazerem 
uma comparação entre diferentes 
sistemas econômicos.

embriagado com sua lógica, ele 
continuou:

– O Villã, no Jornal da Curtura, 
é outro peão dos bons! rimos até 
cair no chão, quando ele responde 
a uma questão sobre direitos hu-
manos ou educação, lembrando 
o Presidente Hermes da fonseca 
ou Artur bernardes! e rolamos no 
chão quando imaginamos os es-
querdistas indignados com aquela 
verborreia e com aquela carinha 
de amuado do nosso amigo e fiel 
servidor! Isso tudo compensa, e 
com vantagem, o fato de ele ser 
um historiador de araque!

depois que parou de rir, o tu-
cano me revelou os bastidores do 

partido sobre o acordo feito com 
os evangélicos do país.

– Os evangélicos são a base de 
nosso partido, a partir de agora, 
e, diante do crescimento do nú-
mero de fiéis, discutimos em uma 
assembleia como acolheríamos 
essa nova força política. Claro que 
os mais antigos de nosso partido 
acharam isso um absurdo, mas 
o sangue novo entendeu que nós 
somos os republicanos – como 
os da América – em nosso país, 
e acolhemos qualquer tendência 
política que acredite na livre ini-
ciativa, na propriedade privada 
acima de tudo e de todos, bem 
como no estado como instância 
que só deve existir para proteger 
aquilo que nós... amealhamos. Os 
evangélicos não questionam nada 
disso, pois estão preocupados é 
com camisinha, dízimo, homos-
sexuais, e no restante do tempo 
leem a bíblia ou trabalham como 
cordeirinhos, e até dizem que sin-
dicatos e direitos dos trabalhado-
res são tentações do demônio. 
então, como os respingos do tu-
multo do feliciano recaem sobre 
os governistas – os de brasília – 
nós aproveitamos a oportunidade 
e fechamos um acordo com eles. 
Os pastores e outros mediadores 
praticamente induzirão os fiéis a 
votarem nos candidatos do bem, 
nos defensores da família, etc. 
Claro que isso supõe, evidente-
mente, que aceitaremos o discur-
so deles, essas baboseiras todas de 
bíblia, mas pedimos pelo amor de 
deus que eles não trouxessem tão 
a público essas histórias de negros 
e gays, e assim houve um entendi-
mento recíproco.

– e eles aceitaram?
– de imediato! Acho que foi 

porque pedimos pelo amor de 
deus!

por Reginaldo Parcianello

E a assembleia, dCE?
depois da palhaçada arma-

da pela direção do dCe (Psol/
PStU) na última assembleia 
geral dos estudantes da USP, 
que levou ao encerramento da 
assembleia logo no começo, a 
diretoria do dCe anunciou nas 
redes sociais a realização da pró-
xima reunião do CCA (Conse-
lho de Centros Acadêmicos), 
que ocorrerá no próximo dia 4 
de maio. Sem pauta.

A pauta será definida na próxi-
ma reunião de diretoria do dCe.

fica a pergunta: e a assem-
bleia geral?

A última assembleia foi im-
plodida pelo dCe quando este 
endossou as acusações absur-
das feitas aos companheiros 
do PCO e quis impor que estas 
não fossem discutidas na assem-
bleia. Os militantes do PCO te-
riam que aguentar calados. Não 
aguentaram. 

Após a assembleia o dCe 
lançou uma campanha oportu-
nista contra o “machismo” no 
movimento estudantil com vis-
tas a “expulsar do movimento” 
o PCO, conforme declarações e 
notas de diretores do dCe divul-
gadas na internet. Não se sabe 
como as correntes que dirigem o 
dCe pretendem fazer isso. tal-
vez por isso, não se fala mais em 
assembleia geral. Seria este um  
meio de impedir os militantes 
do PCO, ou qualquer outra pes-

soa, de participar do movimento 
estudantil? Acabar com as as-
sembleias gerais pode impedir o 
movimento de se organizar?

diante deste fato, o dCe che-
gou a declarar em reunião ordi-
nária que nenhum outro fórum 
(leia-se: assembleia) se realizará 
com a presença dos “agressores 
machistas” do PCO. 

Não levando em considera-
ção, neste momento, o absurdo 
desta campanha para expulsar 
um agrupamento de luta do mo-
vimento e até mesmo utilizar os 
mesmos métodos de rodas, a 
PM (os processos) para atacar os 
opositores, é necessário prestar 
atenção num detalhe: a assem-
bleia geral dos estudantes. Como 
fica a situação das assembleias?

Com a implosão da última 
assembleia do dia 11, a que si-
tuação chegamos? A próxima 
assembleia não foi marcada. Isto 
implica no fato de que nenhuma 
proposta de ação, de luta, contra 
rodas, a PM e os processos (que 
se multiplicam nesse momento) 
poderá ser aprovada. 

Com esta situação a direção 
do dCe fica livre, leve e sol-
ta para não fazer nada, ou ser 
pressionada a fazer. Não precisa 
“prestar contas” da convocação 
da assembleia, da organização 
de um ato, de uma passeata, de 
nada! Muito oportuna para o 
dCe a implosão da assembleia .

É preciso lembrar que esta 
direção do dCe (Psol e PStU) 
está no comando da entidade 
há praticamente dois anos. Vem 
realizando cada vez menos as-
sembleias. Já chegou a declarar 
em uma reunião ordinária que 
as assembleias são “perigosas”. 
Podemos facilmente imaginar 
para quem. 

Só para lembrar alguns casos: 
em 2011, realizou uma assem-
bleia. No começo do ano. No 
campus da eACH (USP Leste). 
depois disso, em agosto daquele 
ano, rodas aprovou o convênio 
USP-PM no Conselho Gestor 
do Campus e, até 27 de outubro, 
quando explodiu a mobilização 
contra a PM no campus, nenhu-
ma assembleia foi realizada.

Outro exemplo, do começo 
deste ano. Após a denúncia do 
Ministério Público contra os 72 
estudantes, o dCe também não 
queria realizar uma assembleia 
para discutir o assunto, chegou a 
implodir uma plenária para que 
não fosse aprovada uma assem-
bleia. Só depois de muita pressão 
a assembleia foi marcada.

É obrigação do dCe marcar 
uma próxima assembleia para 
que os estudantes possam dis-
cutir, democraticamente medi-
das de ação contra os constan-
tes ataques da reitoria que não 
param de acontecer, com novos 
processos, aprofundamento da 
privatização do bUSP, ataques 
constantes aos moradores do 
CrUSP etc.


