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USP LIvre: quem é de 
direita não pega, mas lê

Piada do ReitoR:

a “maravilha” dos 
circulares da USP

No programa da rádio USP 
(93,7 fM), “A Palavra do rei-
tor”, do último dia 11 de abril, o 
reitor-interventor, João Grandi-
no rodas, entre outros assuntos, 
falou do “acertado” projeto de 
ônibus circulares da USP. Com 
as absurdas declarações de ro-
das o nome do programa pode-
ria facilmente ser chamado de 
“Piada do reitor”.  

No programa que é um pa-
lanque para rodas falar de to-
das as suas “benesses” para a 
universidade, o reitor disse inú-
meros absurdos a respeito das 
reclamações e do péssimo servi-
ço oferecido em parceria com a 
SPtrans.

Ao ser perguntado pelo re-
pórter do programa se as linhas 
estão sobrecarregadas, rodas 
disse, “Não! (...) se não fossem 
os ônibus da SPtrans, mas os 
antigos circulares, a situação 
estaria um caos” (!!!). Caos está 
agora, com filas quilométricas e 
muita espera nos pontos.

O reitor ainda foi mais longe 
no cinismo, disse que a lotação 
existe porque na gestão dele tem 
mais estudantes indo às aulas, 
à universidade. Segundo ro-
das, “O número de ônibus e de 
usuários na cidade universitária 
vem crescendo em decorrência 
da expansão de cursos e da pró-
pria atividade de pesquisa que 
aumentou”.

Sobre os problemas, rodas 
falou que são passageiros. des-
de que o sistema foi implantado, 
sempre há lotação nos horários 

de pico. falou ainda que para 
implantar o sistema discutiu 
durante meses com a Cet e a 
SPtrans para chegar no projeto 
do bUSP. Não parece, pois basta 
utilizar o sistema para perceber 
que nem os ônibus são adapta-
dos para este tipo de transporte, 
pois tem apenas uma porta de 
saída.

rodas ainda classificou a li-
nha como pioneira porque ofe-
rece “gratuidade” dos circulares 
para estudantes, professores e 
funcionários da capital e do in-
terior. Mentira! todos sabem 
que estudantes de outros campi 
da capital, como Pinheiros , USP 
Leste e do Largo São francisco, 
não tem direito ao cartão bUSP 
e muito menos aos estudantes 
do interior, sem contar as inú-
meras reclamações de estudan-
tes do campus butantã, princi-
palmente calouros, que ficam 
semanas e até meses esperando 
chegar o bilhete e enquanto isso, 
são obrigados a pagar r$ 3,00 
toda vez que utilizam os circu-
lares “gratuitos” do rodas. 

E a superlotação?
Sobre a superlotação em ho-

rários de picos rodas foi cínico 
ao dizer que esse “desconforto” 
de esperar quase uma hora no 
ponto e os ônibus lotados é “cir-
cunstancial”, momentâneo. e 
ainda fez um autoelogio dizen-
do que o projeto de ligar a USP 
e o terminal butantã com linhas 
próprias, independentes “foi um 

acerto da universidade”. 
O reitor ainda utilizou a reu-

nião realizada no último dia 27 
de março com a SPtrans e a pre-
sença do dCe para dizer que há 
um diálogo com a comunidade 
universitária para melhorar o 
serviço, pois segundo ele, “os 
representantes dos alunos leva-
ram sugestões para atualização 
e aprimoramento do sistema”. O 
que mostra a parceria dCe-rei-
toria para aplicar a política de 
privatização de rodas na USP.

Para completar o reitor ain-
da disse, “todos os esforços es-
tão sendo realizados pela USP 
para oferecer aos seus usuários 
os meios de qualidade para o 
transporte público”.

transporte público? todos 
sabem que só anda “de graça” 
no bUSP quem estiver portan-
do o bilhete bUSP  ou então 
pagando. estudantes intercam-
bistas e de outras unidades não 
têm direito a esse bilhete, traba-
lhadores terceirizados também 
não e visitantes muito menos. 
Os antigos circulares que eram 
de fato públicos e gratuitos, pra-
ticamente não existem mais o 
que restringiu e muito o acesso 
de pessoas à universidade, mas 
sobre estas questões o reitor não 
fala.

Outro tema de interesse tam-
bém não é comentado: quanto 
custa? Na entrevista, o próprio 
reitor fala que em março de 
2012 foram 458 mil passagens 
do bUSP, segundo dados da 
SPtrans e em março de 2013 

o número subiu para 680 mil 
passagens , aumento de 33% no 
uso das linhas. e quem paga? 
Não vamos acreditar que a SP-
trans está trabalhando de graça. 
Quanto a USP paga? Seria sufi-
ciente com este dinheiro criar 
um sistema de circulares da pró-
pria universidade? totalmente 
gratuito?

enquanto isso os estudantes 
são obrigados a pegar filas e se 
expremerem nos ônibus, para 
tentar chegar a tempo nas aulas.

É necessário uma mobili-
zação dos estudantes para exi-
gir que os circulares voltem a 
ser gratuitos e que este projeto 
com a SPtrans que não passa de 
privatização desse sistema seja 
cancelado. A comunidade aca-
dêmica, estudantes, trabalha-
dores e professores tem plenas 
condições de discutir um siste-
ma que seja eficiente e barato.

O que é a “Palavra 
do Reitor”?

este programa com nome de 
programa evangélico foi inicia-
do na gestão de rodas e passa 
toda quinta-feira, das 8h as 9h 
da manhã na rádio USP (93,7 
fM). No programa, o repór-
ter Milton Parron faz pergun-
tas para o reitor a respeito de 
questões envolvendo a univer-
sidade, sem qualquer caráter 
crítico e nem mesmo de ques-
tionamento sobre os temas. 

O programa é utilizado por 
rodas como um palanque 
onde ele fala de todas as “mara-
vilhas” que a reitoria tem feito 
para “melhorar” a universi-
dade. É uma espécie de “Hora 
do brasil” ou “Café com a Pre-
sidenta” da USP. Ou seja, um 
programa insosso onde a opi-
nião única é a do reitor.

O que chama a atenção é que 
o programa foi premiado pela 
Associação Paulista dos Críticos 
de Arte (APCA) como o melhor 
(!!!) programa de rádio da área 
de cultura de 2012 (???!!!). Pre-
miação ultrasuspeita e que chei-
ra a propaganda gratuita de um 
programa que não tem nada a 
oferecer a não ser a opinião, sem 
contestação, do reitor da USP.

O circular não 
é gratuito?

Sou um calouro. Queria pedir 
o espaço para desabafar. eu pedi 
meu bilhete do circular, mas até 
agora nada. desde o inicio das 
aulas estou pagando seis conto, 
todos os dias, por um serviço 
que deveria ser gratuito.

Já fui na seção de alunos e 
nada. Só falam que não chegou. 
repetindo a ladainha do proble-
ma do sistema.

eu tentei de boa fé convencer 
o cobrador, mostrando minha 
carteira provisória. doce ilusão. 
ele falou que não poderia fazer 
nada. Que eu só podia passar na 
catraca com o bilhete ou pagan-
do.

Quando estou sem grana (ro-
tina na vida de qualquer estu-
dante) vou a pé mesmo. depois 
de pegar o trem e metrô lotado, 
faço uma caminhada de atleta. 
Caminho do metrô até ao prédio 
da Sociais. Cerca de 30 minutos. 
Chego atrasado todos os dias.  
Até aqui ainda tá de boa como 
diria Chico, a gente vai levando!”

foda mesmo é no segundo 
horário. Na hora do intervalo eu 
penso, lanche ou circular. Velho 
ir a pé para o metro depois da 
ultima aula é uma aventura. Já 
não tenho mais cara para pedir 
emprestado. 

Ainda tenho esperança de re-
ceber o bilhete, mas eu penso se 
for assim no próximo semestre, 
vai ser difícil manter a esportiva.  

O revoltado

amoRcRUSP ou Sindicato dos Lojistas do comércio de São Paulo?
“crusp Popular” defende processo contra estudantes

Na última assembleia dos mo-
radores do Crusp, veio à tona a 
discussão sobre o processo mo-
vido pela locatária do espaço dos 
estudantes localizado no térreo 
do bloco f, contra estudantes per-
seguidos do Crusp.

O processo de calúnia foi ins-
taurado pela locatária da sala 51, 
após um panfleto ser distribuído 
no Crusp assinado pela “Comis-
são da Verdade Cruspiana”. 

O panfleto questionava a posi-
ção política da mesma, afirmando 
que esta utilizava o sua condição 
para fazer campanha política e 
articular chapas para disputar a 
Amorcrusp junto com a burocra-
cia universitária. 

A gestão “Crusp Popular” de-
fendeu explicitamente o direito 
da locatária de processar os estu-
dantes, assinando uma nota em 
conjunto como os comerciantes 
do Crusp, atacando os estudantes 
que estão sendo perseguido na 
USP.

Quem são os estudantes 
processados?  

Apesar do panfleto ser anôni-
mo,  a locatária escolheu proces-
sados  militantes do movimento  
estudantil  como: rafael Alves, 
Lucas, Jessica, Amanda. 

todos os companheiros acima 
são destacamos membros da luta 
pela moradia estudantil, contra 
a repressão na universidade. Na 
lista temos estudantes que foram 
eliminados, expulsos do Crusp, 
processados criminalmente pela 
ocupação da reitoria e moradia do 
bloco G.

O processo é político e é dire-
cionado contra o movimento es-
tudantil. foi denunciado durante 
assembleia que a locatária teria ido 
a sede do Coseas/Sas para pedir 
orientação para mover o proces-
so. todos os estudantes que foram 
envolvido no processo da locatá-
ria estão sendo  perseguidos pela 
Coseas/Sas, reitoria. Será coin-
cidência que os processados pela 

locatária fossem justamente os es-
tudantes que a burocracia gostaria 
que ela processasse? 

A campanha demagógica de-
senvolvida pela gestão “Crusp Po-
pular” serve para tentar imputar 
aos estudantes que realizaram um 
movimento político, crimes co-
muns, é uma tentativa de cercear 
o direito a esta e principalmente 
a futuras manifestações políticas 
dos estudantes. 

A gestão “Crusp Popular” afir-
mou que o processo movido pela 
locatária não é político. A gestão de-
fendeu que o processo continuasse, 
desde que os estudantes envolvidos 
fizessem uma retratação perante a 
justiça, reafirmando os processos 
como  um mecanismo de interven-
ção no movimento estudantil.

É indiscutível que na USP, os 
processos administrativos e crimi-
nai são utilizados para reprimir os 
estudantes, professores e funcio-
nários. desde que o reitor inter-
ventor assumiu o cargo já foram 

instaurados cerca de 200 processos.
Os processos servem para calar 

os estudantes que impõe uma re-
sistência ao estado de sítio na USP. 
Atacar o movimento do Crusp, dos 
que lutam pelo direito a moradia 
estudantil através de uma punição 
exemplar serve para intimidar as 
manifestações contra a burocracia 
universitária  e seus aparelhos de 
repressão como SAS/Coseas.
Pelo fim dos processos

A acusação é um ataque fron-
tal contra o direito de manifesta-
ção e ação política dos estudantes. 
É atacar o direito de liberdade de 
expressão e legitimar o estado de 
sitio, onde qualquer pessoal que 
se manifestar pode ser vitima de 
uma caça as bruxas.

 A defesa desses companheiros 
é a defesa do direito à livre mani-
festação, que está sendo atacado, 
dentro e fora da USP. É preciso 
exigir o fim dos processos contra 
estudantes e funcionários. Abaixo 
a ditadura na USP! 
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das redes sociais:
"E opa sobre esse negócio do cala a boca, eu tava lá no XI congresso 
também, quando uma porrada de gente gritou pra Natália Pimenta calar 
a boca. Dois pesos, duas medidas"                GREVE, Caio. 2013
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CAELL RESISTE À 
PRESSÃO DO PARTIDO 
DA GERDAU
diretores do Centro Acadêmico de 

Letras publicam nova nota sobre 
“a polêmica de machismo no mov-

mento estudantil”
Leia aqui, aponte a camera do seu celular 

ou tablet

em que consiste a luta da mulher?
Uma reposta à política “feminista” do PSoL e PStU 
PaRte 1 de 5

Nas últimas semanas, os es-
tudantes da USP, em especial da 
ffLCH, foram inundados com 
trocas de acusações, cartas de 
repúdio e respostas que tinham 
como mote o “machismo”

duas acusações foram levan-
tadas pelo Coletivo Marias ba-
derna e pelo dCe contra mili-
tantes do PCO. Uma distorcida, 
ou seja, falsificada, e outra sim-
plesmente inventada.

A primeira acusação é a de 
que o companheiro rafael dan-
tas, militante do PCO e da AJr 
teria mandado uma militante do 
Psol “calar a boquinha”. Impor-
tante ressaltar que quando ele 
disse isso, quem estava fazendo 
uso da palavra era a companhei-
ra Natália Pimenta, do PCO, e 
a militante do Psol em questão 
estava tentando impedir que a 
companheira do PCO falasse.

O segundo fato, completa-
mente inventado, teria sido o de 
que o companheiro André Sar-
mento teria feito, em particular, 
um comentário a uma diretora 
do dCe, também do Psol, Sâ-
mia bonfim, autora da suposta 
denúncia, algo que a diminuía 
como dirigente política. Algo 
como que um homem garantiria 
melhor a mesa. Nada disso ocor-
reu e nem mesmo faz sentido 
que tivesse sido dito.

Mas, mesmo que tivessem 
existido, esses acontecimen-
tos deveriam ser objeto de uma 
campanha política tão acirrada 
e emocional como a que o dCe 
está tentando fazer? É nisso que 
consiste a defesa da mulher, a 
luta da mulher por sua liberta-
ção?

deixando de lado o procedi-
mento calunioso e antidemocrá-
tico, presente sempre na atitude 
da atual diretoria do dCe, é pre-
ciso esclarecer os pontos de vista 
sobre a própria luta da mulher.

Nós, do PCO e da AJr e tam-
bém do Coletivo de Mulheres 
do PCO, rosa Luxemburgo, 
consideramos essa concepção 
de “combate ao machismo”, de-
fendida por PSOL e PStU, mas 
também por agrupações como 
o Levante Popular da Juventude, 
totalmente equivocada. explica-
remos adiante por que e no quê 
consiste de fato a luta da mulher.

1 - Uma concepção 
antimarxista

essa ideia de combate ao 
machismo parte de concepções 
antimarxistas e burguesas, por 
terem uma base idealista, no 

sentido filosófico do termo. A 
importância dessa discussão está 
em que as organizações que mais 
defendem essa política se reivin-
dicam, paradoxalmente, socialis-
tas, marxistas e trotskistas.

a) A primeira concepção que 
está na base dessa política é de 
que a opressão real que existe e 
que a mulher sofre pode ser mo-
dificada a partir da modificação 
da sua expressão nas ideias, ou 
seja, através da reeducação da 
população masculina e femini-
na.

Como marxistas, materialis-
tas dialéticos, não acreditamos 
no poder transformador das 
ideias sobre a realidade. Não são 
as ideias que transformam a rea-
lidade, mas sim a realidade que 
transforma as ideias. Isso signifi-
ca que por mais que se impeça as 
pessoas de expressarem seu ma-
chismo, de usarem termos ma-
chistas; por mais que se elimine 
do vocabulário palavras conside-
radas machistas ou se obrigue o 
uso de “@”, “x” etc. a situação de 
opressão da mulher não vai mu-
dar um milímetro sequer. Isso 
porque essas medidas visam a 
combater o machismo principal-
mente no âmbito da linguagem e 
essa está situada no âmbito das 
ideias; é uma forma de expres-
sar ideias. A linguagem não cria 
uma realidade. Ao contrário, a 
realidade é que determina a nos-
sa linguagem e só a mudança da 
realidade pode modificá-la. O 
vocabulário contribui sim para a 
situação de opressão em que vive 
a mulher, mas é apenas uma par-
te menor dessa opressão, sendo 
impossível mudar sua situação 
por meio da mudança da lingua-
gem, já que essa é apenas uma 
expressão da vida social e uma 
das muitas expressões da opres-
são da mulher.

Mais ainda, a tentativa de mu-
dar a linguagem é, como todos 
sabem, uma operação política 
imperialista e tem como base a 
pura e simples hipocrisia. Nos 
países imperialistas, desenvol-
veu-se a ideia de que não se deve 
referir-se negativamente aos paí-
ses atrasados, colonizados e opri-
midos. O objetivo disso é duplo, 
de um lado facilitar a cooptação 
de camadas mais altas desses pa-
íses para a política imperialista, 
por outro lado, acalmar a perma-
nente revolta contra a espoliação 
e o roubo que o imperialismo 
pratica contra esses países.

Como agem nossas “feminis-
tas”? elas querem eliminar todo 

e qualquer vocabulário e expres-
são que consideram negativo 
para mulher, um procedimento 
que tem muito de relativo, arbi-
trário e subjetivo. do ponto de 
vista puramente da expressão 
quem haverá de determinar o 
que é e o que não é efetivamen-
te um comentário negativo, sal-
vo alguns casos consensuais? 
Para alguns, utilizar a expressão 
“povo brasileiro” para se referir 
ao conjunto da população seria 
“machismo” e, ao mesmo tem-
po, um opressor da mulher, que 
lutaria contra os direitos reais e 
materiais da mulher, pode utili-
zar-se e se utiliza, de fato, da ex-
pressão “brasileiros e brasileiras” 
(por ex. José Sarney) sem alterar 
em nada a sua luta contra as mu-
lheres. O ganho reduz-se a apa-
rência e demagogia e cria a ideia 
de que há um progresso na luta 
das mulheres que não existe em 
absoluto.

Infelizmente para a luta das 
mulheres, muitos setores femi-
nistas burgueses, alguns com as 
melhores das intenções, outros 
nem tanto, utilizam para isso o 
assédio moral (todos que não 
concordam com suas ideias, e 
esse artigo provavelmente é au-
tomaticamente machista) e da 
censura (fazer coros e impug-
nar as pessoas que digam coisas 
que não as agradam). Mas esse 
método só pode, no máximo, e 
num âmbito extremamente res-
trito, impedir a expressão dessas 
ideias e isso não significa mini-
mamente modificar tais ideias, 
ao contrário, tende a um endu-
recimento da resistência conser-
vadora à luta efetiva da mulher 
por seus direitos efetivos e pela 
igualdade real. Um homem pode 
não expressar nenhuma pala-
vra de conteúdo machista, mas 
ter uma atuação contrária à luta 
pela libertação da mulher, assim 
como o inverso também pode 
ser verdadeiro. Impedir a expres-
são de uma determinada ideia 
não significa eliminar a ideia, 
mas apenas camuflá-la. Por isso, 
a censura nunca foi a arma dos 
oprimidos. Para os oprimidos, o 
que importa é o esclarecimento. 
Se se quer modificar as ideias, 
como um subproduto de uma 
modificação na realidade mate-
rial, a única maneira é esclare-
cer e debater amplamente, não 
censurar e hostilizar de maneira 
indiscriminada. Neste reino das 
palavras, as expressões que efeti-
vamente manifestam um ataque 
às mulheres e outras que não 
têm importância prática alguma 

ficam confundidas, com gran-
de benefício para as primeiras e 
com enorme prejuízo para o es-
clarecimento da orientação que 
deve ter a luta das mulheres.

b ) A segunda é a ideia de que 
a opressão da mulher não tem 
uma base real, econômica, mas 
apenas ideal, ou seja, a mulher 
seria oprimida simplesmente 
porque as pessoas têm um pre-
conceito ou uma ideia contra a 
mulher que se perpetua pelos sé-
culos ou, ainda, em outra versão, 
porque o homem quer oprimir a 
mulher etc.

Para isso teríamos que con-
cluir que é apenas ou fundamen-
talmente nisso (na linguagem) 
que consiste a opressão da mu-
lher. Que não há desigualdade 
salarial, que não há escravidão 
doméstica para a esmagadora 
maioria das mulheres, que a mu-
lher na prática não é mais explo-
rada e tem menos direitos do que 
os homens, o que evidentemente 
é falso.

engels em seu livro A ori-
gem do Estado, da família e da 
propriedade privada, explica de 
modo extraordinário a origem, 
sobretudo, da opressão da mu-
lher, baseada em sua condição 
biológica e nas necessidades 
econômicas que levaram a que a 
mulher acabasse por isso aprisio-
nada na vida doméstica.

A ideia de transformar o voca-
bulário para transformar a vida, 
só pode contentar a pessoas que 
acreditam que sua vida material 
já está resolvida, ou seja, burgue-
ses e pequeno-burgueses. Uma 
mulher que tem cinco filhos para 
criar e ainda precisa trabalhar vai 
reivindicar creche, escola pública 
de qualidade, licença-materni-
dade, e não se preocupar com o 
uso de “@” nos textos.

Uma mulher que compreen-
de que a maternidade está na 
base da sua escravidão, vai lutar 
pelo direito de aborto, contra 
o aprisionamento de mulhe-
res que pratiquem aborto e não 
para impedir as pessoas de di-
zer palavrões (invariavelmente 
machistas e pejorativos dos ho-
mossexuais). Além do que, toda 
pessoa minimamente instruída 
sabe que, há muito, os palavrões 
perderam o seu sentido literal 
e original para representar, na 
maioria das vezes, expressões 
enérgicas.

tais ideias, que são expressa-
das cotidianamente e permeiam 
de maneira inevitável a vida so-
cial, só podem ser mudadas se a 
situação real da mulher for mo-
dificada.

Natália Pimenta, Aline Toledo, 
Perci Marrara e Laura Gontijo

do coletivo rosa Luxemburgo, 
de mulheres do PCO

Assembleia do CRUSP 

Por que eleger 
companheiros 
da Retomada 
para Rd?

está marcada para próxima 
quarta-feira, dia 24, às 23 horas 
na sala 51, a assembleia geral 
do moradores do CrUSP para 
eleger os representes discente 
(rd) da comissão mista.

A comissão mista é um or-
ganismo que recolhe recursos 
feitos pelos moradores contra 
as decisões arbitrárias da admi-
nistração da universidade e do 
CrUSP, composta por mem-
bros o SAS (Superintendência 
de Assistência Social), duas as-
sistentes sociais indicadas, cin-
co professores e três estudantes. 

existem duas chapas que es-
tão inscritas, a chapa de luta dos 
companheiros da retomada e 
da gestão do “CrUSP Popular” 
(atual gestão da Amorcrusp). 

Por quer votar nos retoma-
da? Os atuais rd da comissão 
mista, membros da retomada, 
foram os únicos rds que tor-
naram as discussões das reuni-
ões públicas, colocando o man-
dato dos rds sob o controle 
dos estudantes. 

Os companheiros da re-
tomada são estudantes que 
apoiaram a ocupação da antiga 
Coseas, atual SAS para a aber-
tura de novas vagas de moradia 
e para acabar com o esquema 
de vigilância e perseguição dos 
moradores. 

Os  membros da retomada 
sempre estiveram na luta con-
tra os processos, contra a dita-
dura do rodas, lutando contra 
a eliminações dos estudantes 
do CrUSP, como a companhei-
ra Amanda, que foi expulsa do 
seu apartamento com o filho de 
colo, após a “eliminação” reali-
zada pela reitoria.

Por que não votar na cha-
pa “CrUSP popular”? A atual 
gestão da Amorcrusp defendeu 
processos contra estudantes, a 
exemplo do processo de calú-
nia movido pela locatária da 
sala 51 contra estudantes que 
já são perseguidos pela reito-
ria. A gestão também  realizou 
reuniões as escondidas com  o 
SAS/Coseas, concretizando 
acordos desconhecido do estu-
dantes.

A gestão CrUSP Popular é a 
continuidade da gestão “Unida-
de Cruspiana” que praticamen-
te acabou com as assembleias 
de moradores e se calou diante 
da eliminação de seis estudan-
tes, moradores do CrUSP. 

Vamos todos à assembleia 
para eleger os companheiros 
de luta, que não tem rabo pre-
so com a Coseas/SAS e manter 
os mandato dos representantes 
discentes a serviço da luta por 
assiteência estudantil, contra os 
processos, contra a repressão 
do SAS/Coseas.


