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“Filha da puta!” 
Plínio Marcos

na sexta-feira, dia 19

Todos à Av. PAulisTA 
coM os ProFessores, 
conTrA os Processos

O Jornal da UsP Livre! 
convoca todos os estudantes 
para, na próxima sexta-feira, 
dia 19, participar do ato que 
está sendo organizado pelos 
professores da rede estadual 
de ensino de São Paulo. Para 
este dia está marcada uma 
importantíssima assembleia 
geral da categoria no vão do 
MASP, que irá deflagrar a 
greve geral dos professores 
e depois seguirá em passeata 
até a sede da Secretaria da 
Educação, na Praça da Re-
pública.

Os estudantes da USP de-
vem apoiar os professores 
nesta luta que está sendo 
travada diretamente contra 
o governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin (PSDB) 
que também promove ata-
ques contra a USP por meio 
do reitor-interventor João 
Grandino Rodas.

Um ato conjunto entre 
os professores estaduais e 
os estudantes da USP é im-
portantíssimo para reforçar 
a luta contra da ditadura do 
PSDB nas universidades e 

na categoria dos professores, 
a maior e mais mal paga do 
Brasil. Centenas de estudan-
tes da USP são professores 
da rede estadual, em estado 
precário de condições de 
trabalho, e também devem 
encarar a luta dos efetivos 
como sua.

O Jornal da UsP Livre! 
vai disponibilizar um ônibus 
na sexta-feira para levar es-
tudantes ao ato e está orga-
nizando a confecção de fai-
xas para também protestar 
contra os processos aos 72 

estudantes da USP e demais 
processos contra estudantes, 
trabalhadores e professores 
da universidade que luta-
ram contra a privatização da 
USP.
• Todos às ruas!
• Fora Rodas!
• Fora PM!
• Fim dos Processos!
• Não à Privatização!
• Por um governo 
tripartite da universidade, 
proporcional, com maioria 
estudantil!

Representantes discentes do CRUSP 
são alvo de novo processo da reitoria

O sistema de vigilância e 
terror contra os moradores 
do CRUSP continua a atuar. 
Os estudantes indicados para 
representar os estudantes na 
Comissão Mista do CRUSP 
em uma assembleia de mo-
radores foram, assim que no-
meados, procurados por Ofi-
ciais de Justiça e um proces-
so contra eles foi reaberto.

A comissão mista é um or-
ganismo que recolhe recur-
sos feitos pelos moradores 
contra as decisões arbitrárias 
da administração da uni-
versidade e do CRUSP. São 
membros o SAS (Superin-
tendência de Assistência So-
cial), duas assistentes sociais 
indicadas, cinco professores 
e três estudantes.

Na reunião da comissão, 

dois integrantes do movi-
mento Retomada criticaram 
decisões do superintendente 
Waldyr Antonio Jorge, como 
o fato de os estudantes não 
terem sido sequer comuni-
cados sobre a pin/tura dos 
prédios. Muitos estudantes 
tinham pinturas nas portas e 
foram simplesmente apaga-
das. Diante dessa colocação, 
W.A.J. ironizou: “Eles que-
rem escolher a cor da porta” 
e seus asseclas riram baixo. 
O representante dos estudan-
tes afirmou que a reforma era 
só uma fachada e que exis-
tem problemas muito mais 
sérios como as instalações 
elétricas e hidráulicas que 
são ignorados.

Poucos dias depois, os 
dois foram intimados para 

esse novo processo sobre 
a mobilização do dia 16 de 
abril de 2012 quando estu-
dantes fizeram um protesto 
em frente à Procuradoria 
Geral da USP contra o iní-
cio dos depoimentos dos es-
tudantes implicados no pro-
cesso administrativo pro-
movido pela reitoria contra 
os que ocuparam a reitoria 
em 2011.

Naquele dia cerca de 500 
estudantes participaram do 
ato e da passeata que saiu da 
frente da reitoria até a Rua 
Alvarenga, onde está insta-
lada a Procuradoria Geral 
da USP e seriam colhidos os 
depoimentos dos estudantes 
processados.

Logo após este ato, os 
estudantes voltaram em ato 

para o Restaurante Universi-
tário Central e para protestar 
contra as catracas instaladas 
fizeram um “pula-catraca”.

Durante todo o dia muitos 
estudantes foram fotografa-
dos e filmados por agentes 
da reitoria.

Logo depois dezenas fo-
ram convocados para pres-
tar esclarecimentos em uma 
inquisição do tipo da ditadu-
ra, sendo obrigados a identi-
ficar pessoas que apareciam 
em fotos e vídeos.

A reitoria está em uma 
nova investida para intimi-
dar os estudantes. Quer im-
por que na USP não pode 
haver manifestação política 
de estudantes e que toda a 
voz de oposição ao seu man-
dato seja calada.

USP, Unifesp, 
UFMT...

Há um mês cerca de 50 
estudantes se manifestavam 
contra o fechamento de uma 
moradia estudantil e foram 
atacados com balas de borra-
cha, bombas e gás de pimen-
ta. Mais de 10 ficaram feridos 
e seis foram presos. Um dos 
estudantes recebeu mais de 10 
fragmentos de balas de borra-
cha no peito, a curta distância.

No último ano os estudan-
tes da Unifesp foram presos 
por duas vezes. A primeira 
prisão no dia 6 de junho foram 
46 estudantes durante a deso-
cupação da Diretoria Acadê-
mica.

Homens da tropa de cho-
que foram colocados para 
fazer a reintegração de posse 
da diretoria acadêmica ocupa-
da por mais de 10 dias. Uma 
semana depois um protesto 
contra a invasão da PM no 
campus universitário e pelas 
pautas da greve foi atacado 
pela polícia militar. Uma es-
tudante foi covardemente ar-
rancada da manifestação por 
um PM. Para arrasta-la até o 
carro lançaram bombas de gás 
e balas de borracha contra os 
outros estudantes.

Foram 22 bombas de gás 
lacrimogêneo e efeito moral 
no pequeno campus universi-
tário. Logo depois prenderam 
mais 24.

Em 2011, na USP, Rodas 
colocou mais de 400 policiais 
de diversos agrupamentos 
para fazer a reintegração de 
posse da reitoria, prendendo 
72 estudantes.

O CRUSP (conjunto resi-
dencial da USP) foi sitiado 
na operação e bombas de gás 
foram lançadas contra mora-
dores.

Em fevereiro de 2012 a PM 
voltou ao CRUSP para fazer a 
reintegração de posse a Mo-
radia Retomada, prendendo 
mais 12.

Agora os 84 estudantes po-
dem sofrer processo criminal 
pelo fato de participarem do 
movimento estudantil.

Todos esses casos mos-
tram que existe uma ofensi-
va geral da direita contra o 
movimento estudantil. Uma 
operação para intimidar e 
calar a juventude, além de as-
saltar os cofres públicos com 
a privatização.
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O MaiOR aTaqUe dO PelegUiSMO eSTUdaNTil CONTRa aS 
lUTaS dOS eSTUdaNTeS da USP

Resposta a uma campanha de calúnias 
Parte 2 de 3

Publicamos aqui a “Nota do DCE-Livre da USP diante das 
agressões machistas e físicas protagonizadas pelo PCO” 
com a análise das mentiras contadas neste lamentável docu-
mento. por Psol e PSTU, atual diretoria do DCE da USP

diZ O dCe: “Infelizmente, 
esse histórico de perseguição 
e de agressão machista não 
começou na última quinta-
-feira. Após a 1ª assembleia 
do ano, em 16/03, André 
Sarmento, militante do PCO, 
perseguiu e atacou sistemati-
camente uma das diretoras do 
DCE da USP que fez parte da 
mesa que conduziu o espaço. 
Dizendo insultos machistas 
como “da próxima vez, co-
loca um homem na mesa que 
garante melhor” e “não é 
porque você é mulher que eu 
não posso partir pra cima”, 
Sarmento procurou inibir e 
amedrontar o ativismo femi-
nino do movimento estudantil 
da USP, utilizando-se de uma 
das ideologias mais reacio-
nárias de nossa sociedade, o 
machismo, para atacar uma 
militante do DCE. Ao fazê-lo, 
atacou todo o movimento es-
tudantil da USP.”

# a CalÚNia MaTRiZ: 
Neste parágrafo, o DCE res-
gata a calúnia difundida pela 
nota do coletivo Marias Ba-
derna, assinada embaixo pela 
militante do Juntas/MES/
Psol/DCE, Sâmia Bomfim. 
O companheiro André Sar-
mento, militante do PCO, 
não perseguiu nem atacou 
Sâmia em momento algum. 
É uma calúnia forjada para 
atacar o companheiro An-
dré Sarmento pessoalmen-
te e o PCO como partido. 
O caso foi apresentado em 
detalhe na nota do Coletivo 
de Mulheres do PCO, Rosa 
Luxemburgo, disponível no 
link abaixo:
 

MaiS dO dCe: “Não é a 
primeira vez que André Sar-
mento e seu partido protago-
nizam atos lamentáveis como 

este. Em 2011, um ativista 
do movimento estudantil da 
USP e do movimento LGBT 
foi atacado por militantes do 
PCO, que em assembleia o 
chamaram de “arrombado”. 
Também desta vez, os mili-
tantes deste partido busca-
ram provocar os ativistas e 
estudantes, numa clara ten-
tativa de implodir os fóruns 
legítimos do movimento es-
tudantil. Neste mesmo ano, 
mulheres foram chamadas 
de “pelegas vagabundas” 
por membros da chapa pro-
tagonizada pelo PCO e ou-
tros partidos nas eleições do 
DCE da USP. Quando aque-
las foram denunciar tal ata-
que nos fóruns do movimen-
to estudantil, o PCO e seus 
aliados não pestanejaram em 
sair em defesa do agressor.”

# NOVaMeNTe a CalÚ-
Nia CONTRa O COMPa-
NHeiRO RaFael alVeS:  
Para justificar as calúnias 
contra o PCO, o DCE (Psol/
PSTU) desenterra a campa-
nha que já haviam abandona-
do e que, naquele momento 
foi completamente desmas-
carada, contra o companhei-
ro Rafael Alves. Nesse pará-
grafo, a nota do DCE traz no-
vamente à tona a calúnia lan-
çada em meio à luta de 2011 
(enfrentamento contra a po-
lícia e ocupação da reitoria) 
contra o companheiro Rafa-
el Alves, um dos militantes 
do movimento estudantil da 
USP mais perseguidos e, in-
clusive, processado diversas 
vezes por enfrentar a reitoria 
e o governo. O episódio a que 
a nota do DCE se refere, foi 
amplamente debatido. Veja 
um resumo da discussão nos 
links abaixo:

a campanha de 
calúnias contra o 
companheiro 
Rafael alves: 
uma frente única 
do PSTU com 
Rodas e os ór-
gãos de repres-
são contra o mo-
vimento estu-
dantil

declaração dos 
presos políticos 
da USP sobre a 
campanha de 
calúnias contra o 
companheiro 
Rafael alves

Sobre a acusação 
feita contra o 
companheiro 
Rafael alves: não 
se trata de ma-
chismo, mas de 
um ataque con-
tra o movimento 
estudantil

Não à toa que, novamente, a 
pretexto de defender as mulhe-
res, Psol e PSTU lançam mão 
da acusação de machismo con-
tra seus adversários políticos. 

A escolha tanto do compa-
nheiro Rafael Alves naque-
le momento como agora do 
companheiro André Sarmento 
não é nem um pouco aciden-
tal. Ambos desepenharam um 
papel de frente na luta contra 
Rodas e a PM, pela ocupação 
da reitoria e contra a persegui-
ção judicial, enquanto que a 
diretoria do DCE em todos os 
momentos esteve contra esta 
luta e ao lado de Rodas, da im-
prensa burguesa e da PM.

NOVaMeNTe O dCe:  
“Para além disso, após a res-
posta do Coletivo Marias Ba-
derna, que reúne ativistas do 
movimento feminista no cur-
so de Letras da USP, o PCO 
lançou uma nota e diversas 
declarações na internet em 
que diziam que as mulheres 
militantes de coletivos e parti-
dos políticos que fazem parte 
da atual gestão do DCE bus-
cam “ganhar militantes atra-
vés da conquista sexual” (por 
meio da “tática dois”), que se 
prostituem e que, na verdade, 
não passam de “pelegas” cujo 
grande objetivo seria per-
seguir os militantes daquele 
partido. Deste modo, André e 
seus companheiros de partido 
utilizam-se de ataques machis-
tas e de mentiras para deses-
tabilizar e atacar militantes de 
outras correntes políticas.”

# SOBRe a TÁTiCa 2: É 
um método utilizado e reco-
nhecido como válido não só, 
mas principalmente, por orga-
nizações como o MES/Psol e 

o PSTU, dirigentes do DCE. 
Em que consiste? Usar a pro-
ximidade e a intimidade de um 
relacionamento supostamente 
amoroso entre um militante 
(seja de que sexo for) com um 
estudante que se pretende in-
corporar à sua corrente. Repu-
diamos esse método e consi-
deramos que, em particular no 
caso das mulheres, trata-se de 
uma maneira vil, degradada, 
de se fazer política. Beira, de 
fato, a prostituição, já que as 
mulheres expostas a esse mé-
todo de cooptação estão sendo 
utilizadas para obter vantagens 
por meio de favores sexuais, 
em casos extremos, ou da insi-
nuação deles.

O caso da tática 2 é velho 
conhecido do movimento es-
tudantil e já foi denunciado 
em diversas oportunidades, 
muitas vezes por militantes 
independentes, indivíduos que 
protestaram isoladamente con-
tra essa brutalidade, e foram 
acossados pelos praticantes e 
defensores da tática 2. O fato 
de os militantes do DCE, e em 
especial as mulheres, não de-
nunciarem essa prática nefas-
ta, mas se sentirem “desestabi-
lizadas” e “atacadas” quando 
alguém denuncia, já é o sufi-
ciente para levantar a suspeita 
de que não se trata aqui, neste 
parágrafo, da defesa da mulher 
militante, e sim da defesa da 
tática 2 como método.

Um último comentário, para 
mostrar que não é um proble-
ma de casualidade, mas sim 
de tradições políticas. Na Ar-
gentina, no movimento estu-
dantil da UBA (Universidade 
de Buenos Aires), o ativismo 
estudantil conhece a tática 2 
com o nome de “la morenista”. 
Que MES e PSTU se conside-
rem os herdeiros políticos do 
“trotskista” argentino Nahuel 
Moreno, é público e notório. 
Qualquer semelhança, não é 
mera coincidência.

laura gontijo
Militante do PCO 

e estudante de Letras_______________________
Não perca, nas 

próximas edições as 
respostas às questões:

• “Quem calunia quem?”
• “Quem acabou com a 

última assembleia?”

que moral 
tem o partido 
financiado 
pela gerdau?

A direção do DCE da USP 
lançou um desafio: tentar calar 
o PCO e escorraçá-lo do mo-
vimento estudantil. O artigo 
ao lado trata disso.

Aqui, no entanto, convém 
informar o que é a direção do 
DCE: uma aliança da qual faz 
parte o MES (Movimento Es-
querda Socialista, cuja juven-
tude se autodenomina “Jun-
tos” e “Juntas” – para homens 
e mulheres), que faz parte do 
Psol (Partido Socialismo e 
Liberdade, aquele que lançou 
Heloísa Helena à presidência 
em 2006 para que ela defen-
desse o financiamento públi-
co de multinacionais como a 
Volks, e lutasse contra o direi-
to ao aborto, para que as mu-
lheres que o pratiquem sejam 
presas; também lançou Plínio 
de Arruda Sampaio à presi-
dência, para este declarar, nas 
eleições municipais do ano 
passado, que preferiria que o 
Serra ganhasse).

Ao MES, está aliado o 
PSTU, que mantém laços com 
os Psolistas na USP e fora 
dela, nas eleições. Quando po-
dem, é claro. Às vezes o Psol 
prefere aliados mais, digamos, 
endinheirados... 

Mas, que é o MES/Juntos/
Juntas, de fato? 

Pode ser melhor conhecido 
por meio de uma de suas lide-
ranças nacionais, a ex-deputa-
da federal Luciana Genro (fi-
lha do ex-um monte de coisa 
pelo PT, Tarso Genro). 

Luciana Genro é também 
ex-candidata por um partido 
que se diz socialista à prefei-
tura de Porto Alegre cuja cam-
panha recebeu cerca de R$160 
mil de uma das maiores com-
panhias siderúrgicas do plane-
ta, a Gerdau.

Minha opinião? É uma mer-
reca! O serviço que o MES/Jun-
tos/Juntas faz, junto ao PSTU, 
na diretoria do DCE e em outras 
praias vale muito mais!

A tentativa de impedir que 
os militantes do PCO, calunia-
dos como foram, não possam 
se defender, e sejam “expulsos” 
do movimento estudantil, será, 
como eles gostam de dizer, 
uma “graaaaande campanha”. 
Alguém aí viu uma campanha 
desse tamanho para defender 
os companheiros processados 
por ocupar a reitoria? Ou os 
companheiros do CRUSP, que 
lutam contra a Coseas/SAS e 
a reitoria e “são culpados por 
existir”?

Mas, como disse Zaffari, 
dono da maior rede de super-
mercados do Sul do País, e 
também financiador da cam-
panha do Psol por lá em 2012: 
“Economizar é comprar bem”.

São vendidos e são bara-
tos. Deveriam estar ganhando 
mais pelos serviços prestados 
à reitoria do que ganharam em 
Porto Alegre.     

 O Crápula

a “grande campanha” do dCe para calar a oposição... 
vista pelos estudantes da USP nas redes sociais

Recolhemos aqui alguns co-
mentários publicados nos grupos 
de discussão sobre a USP no Fa-
cebook. Serão todos publicados 
apocrifamente, pois não queremos 
entregar os nomes de mais estu-
dantes para que a direção do DCE 
possa ameaçar com processos ju-
diciais, proscrição das assembleias 
e outras tentativas de intimidação.

“Penso que todos os estudantes da USP, e principalmente AS estudantes, deviam BOICOTAR essa campanha 
armada pelo DCE, se utilizando da luta contra o machismo para fins partidários de uma forma vergonhosa. Não 
somos massa de manobra nem do DCE, nem de qualquer grupo que seja. O ME da USP está atingindo os limites 
da politicagem, enquanto as causas mais importantes (terceirização, privatização, moradia, alimentação) são dei-
xadas completamente de lado!” (Terça-feira, no grupo “alunosdausp”)

“Então quer dizer que um cara agrediu uma menina na frente de uma assembléia inteira e todo mundo ficou 
sentado olhando esperando para fazer “ampla campanha” depois? Muito estranho...”

“Acho que é necessário começar a filmar as assembleias para que não tenhamos mais dúvidas do que acontece 
realmente e passemos a entender por nós mesmos os fatos. Evitando assim jogo político e boatos de corredor. 
Mesmo participando da assembleia em si, logo após, aparecem diversas versões, então, um registro pode ser im-
portante (inclusive como fonte histórica)”.


