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Mas você pode escolher: 
ficar calado ou protestar

Unidade na lUta, Unidade nas rUas
todos à Paulista nessa sexta,  
com os professores, 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 ensino 
público e gratuito.

A unidade com os professores 
da rede estadual na luta contra o 
governo do PSDB é um ponto 
importante da luta dos estudan-
tes da USP contra a ditadura que 
se estabeleceu na universidade.

A categoria amarga um arro-
cho salarial terrível, recebendo o 
17º pior salário do País, mesmo 
estando no estado mais rico da 
federação.

Além disso, o governo Alck-
min respondeu à reivindicação 
dos professores com um verda-
deiro insulto à categoria: propôs 
um reajuste de R$0,20 (VINTE 
CENTAVOS) por hora-aula.

Os professores lutam para re-
ceber R$20,00 (vinte reais) por 
hora-aula, 100% de reposição 
salarial; isonomia salarial (traba-
lho igual, salário igual); e 1/3 da 
jornada extraclasse, que equivale 
à redução da jornada para que os 
professores, recebendo os devi-

dos adicionais, sejam compen-
sados pelo trabalho que têm que 
fazer fora das salas de aula, corri-
gindo provas e preparando aulas.

Além disso, a categoria rei-
vindica estabilidade no emprego 
para todos e a revogação de toda 
a legislação antieducacional dos 
governos tucanos.

Sabemos que a luta dos pro-

fessores da rede estadual contra 
os ataques do governo do PSDB 
e a luta dos estudantes da USP 
têm tudo em comum. São a mes-
ma luta em defesa da educação 
pública, contra os ataques do 
governo que trabalha para apro-
fundar a privatização e o sucate-
amento do ensino.

Vamos ao ato para levar nos-

sas bandeiras, faixas e cartazes 
exigindo: Fora Rodas! Fora PM! 
Fim dos Processos!

Por uma universidade pública 
e gratuita. Em defesa da autono-
mia da universidade. Que a USP 
seja dirigida pela própria comu-
nidade universitária, de maneira 
proporcional, com maioria estu-
dantil.

O que 
queremos:
• Direito de 
manifestação
• Fora Rodas
• Fora PM do campus
• Não à privatização da 
USP
• Pelo fim de todos 
os processos contra o 
movimento estudantil
• Por uma 
universidade 
controlada pela 
comunidade 
universitária com 
maioria estudantil
• Pelo ensino público e 
gratuito para todos em 
todos os níveis

México: Estudantes da UNAM ocupam reitoria e pedem 
solidariedade a estudantes da USP e do Brasil

estudantes da UNAM (Uni-
versidade Nacional Autônoma 
do México) estão ocupando a 
reitoria desde o dia 19 de Abril 
e podem sofrer a reintegração 
de posse pela polícia federal a 
qualquer momento. 

eles estão lutando contra a 

expulsão de 8 estudantes, que 
por sua vez faziam parte da luta 
contra a reforma nos Colégios 
de Ciências y Humanidades. 
Pediram para aprovar moções 
de apoio em nossas assembleia 
e fóruns do movimento estu-
dantil. 

No Brasil e no México: 
“encapuzados ocupam a 
reitoria”

Leia o informe deles na 
íntegra:

Aos estudantes, professores 
e trabalhadores democráticos 
da USP e do brasil.

Olá companheiros!

este é um informe desde a 
Universidade Nacional Autô-
noma do México (UNAM), 
da ultima assembléia geral 24 
de abril de 2013, pedindo para 
vocês espalharem a informa-
ção e fazer moções de apoio 
para nossa universidade em 
luta!

A gente no México se en-
contra no momento de forte 
luta pela defesa da educação 
publica e gratuita, fruto da luta 
de gerações, da própria revo-
lução mexicana, herança dos 
nossos avos e pais.

Hoje a ofensiva neoliberal 
avança por vários frentes e na 
escala nacional. Passando pelo 
ensino básico até a universi-
dade. Coisa que tem gerado 
a explosão na luta por parte 
de professores, estudantes e 
o povo em geral, em diversos 
estados do país, pela defesa da 
nossa educação.

Uma das reformas que bate 
de frente a maior Universidade 
da America Latina, a UNAM, 
com sua população de mais de 
300 mil pessoas, é a chamada 
reforma nos Colégios de Ciên-
cias y Humanidades, um cole-
gial que pertence à UNAM e 
é um dos pilares da formação 
critica e humanista do nosso 
pais, tirando sua essência e 
virando-a pro mercado. Nos-
sos companheiros começaram 
a luta contra essa nefasta re-
forma há mais de um ano, que 
hoje tem como conseqüência a 
não solução e a repressão por 
parte da reitoria ao expulsar 
da Universidade 8 estudantes. 

Coisa que tem gerado a ocu-
pação da reitoria desde a sexta 
feira 19 de abril, justo quando 
se comemoram 14 anos da gre-
ve mais longa da universidade, 
quase um ano, onde se parou a 
privatização da nossa máxima 
casa de estudos.

Os demais estudantes, pro-
fessores e funcionários que 
respaldamos a ocupação es-
tamos pedindo a apertura do 
dialogo para as autoridades, e 
a não entrada da Policia fede-
ral que está, nesse momento, 
esperando ordem para entrar 
na Universidade, violando a 
autonomia da UNAM.

deixamos uns sites pra vo-
cês seguirem os acontecimen-
tos e terem a solidariedade, 
como a UNAM já teve com vo-
cês. Continuamos estreitando 
laços de fraternidade. 

http://kehuelga.org/diario/
spip.php?article2019

http://kehuelga.org/diario

A coluna de estudantes da USP marcou presença no último ato que contou com 20 mil professores. Vamos repetir a dose!

Perdeu uma 
edição?

Tá tudo no site!
usplivre.org.br
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a CrUsPiana
2ª parte

do iPM-CrUsP e da 
marginalização dos cruspianos

A bem da verdade, o IPM-
-CRUSP (Inquérito Policial Mi-
litar do Conjunto Residencial 
da Universidade de São Paulo), 
“Instaurado pela Portaria n.° 
15-SJ do Exmo Sr General Co-
mandante do II Exército, em 18 
de DEZEMBRO de 1968, para 
apurar as atividades políticas sub-
versivas no Conjunto Residencial 
da Universidade de São Paulo.” 
(fonte: MovE Brasil), demonstra 
os intentos por parte da reitoria 
da universidade – e jamais menos 
por parte do reitor Gama e Silva 
–, visto que, segundo o próprio 
documento, “Foram constituí-
das várias comissões militares 
do Exército e Fôrça Pública de 
São Paulo para revistarem tôdas 
as dependências do CRUSP, in-
terditando aquelas em que fosse 
encontrado material subversivo 
e apreendendo imediatamente 
qualquer arma ou explosivo que 
fôsse encontrado lavrando-se na 
ocasião o têrmo respectivo de 
«Busca e Apreensão».” Além dis-
so, é constatado pelo documento 
que a comunidade cruspiana “se 
marginalizou às leis do país cons-
tituindo-se em um «ghetto», onde 
foi destruído totalmente qualquer 
resquício de princípio de autori-
dade. Não se sabia quem aí resi-
dia.”.  

Em rubrica do dicionário Hou-
aiss (eletrônico), para Gueto há de 
se ter as seguintes defi nições: “na 
maioria das cidades europeias, 
bairro onde todo judeu era obriga-
do a residir; bairro de uma idade 
onde vivem os membros de uma 
etnia ou outro grupo minoritário, 
freq. devido a injunções, pressões 
ou circunstâncias econômicas 
ou sociais; todo estilo de vida ou 
tipo de existência resultante de 
tratamento discriminativo.”. Há 
que se pode saber, a partir disto, 
que se incorporou na universida-
de, naqueles idos, o que, não por 
muito esforço, pode-se notar dum 
discurso de estranheza duvidosa 
que já, há não muito, em Europa, 
foi usado antes a fi m de servir às 
praticas perversas de alguns regi-
mes. A parte disto, não havendo 
tendenciosidade alguma, há às 
claras implicado no tratamento 
por Gueto uma postura discrimi-
nativa e repelista (com o perdão 
ao neologismo) do projeto habi-
tacional perquirido por Knesse, 
como se pode ver ao tratamento 
que o projeto tomou, isto sendo 
ao fato de Paulo Camargo dupli-
car o projeto inicial sem dobrar a 
verba para fazê-lo sólido e sem 
riscos futuros, bem como não 
projetar galpões para a feitura das 
peças pré-moldadas e, com o fi m 
do pan-americano, fecharem as 
portas do CRUSP, em 64 – data 
de golpe militar. Não obstante a 
apenas isso, a conduta que se re-
vela aos poucos é ainda a conduta 
que se mantém e se delineia em 
um opressivo caráter de oculta-
ção e dissolução do empreendi-

mento CRUSP, que, em suma, 
podemos dizê-lo como sendo 
apenas monumento desportivo 
e descartável, pois, em dias de 
hoje, na Universidade de São 
Paulo, muito não é diferente da-
queles regimes europeus, no que 
tange os alojamentos do CRUSP 
e ao modo como os universitá-
rios ingressantes são tratados ao 
requererem suas moradias, bem 
como ao modo como são subme-
tidos em condições de alojamen-
to precário e ao modo como são 
alienados pela SAS-COSEAS, ao 
que diz respeito das informações 
que lhes são [jamais] entregues, 
isto é, não se leva em conta, por 
parte das assistentes sociais, o di-
reito que um estudante tem em ser 
bem salientado e assistido hones-
tamente por aqueles que detêm o 
“poder” sobre eles e de qualquer 
informação que lhes auxilie. Em 
outras palavras, diferente do que 
diz o IPM-CRUSP, nos dias de 
hoje, foi construído totalmente os 
antigos resquícios de princípio de 
autoridade. 

Segundo pesquisa de campo 
feita para este jornal (USP LI-
VRE), efetuada desde o dia 11 de 
Março, de 2013, com universitá-
rios alojados no Bloco E, Bloco 
C e CEPE-USP, constatou-se por 
entrevista e averiguou-se o se-
guinte 

Primeiramente a composição 
dos alojamentos é a de: no Blo-
co E, havendo apenas 2 quartos 
para alojamento, um feminino 
e outro masculino, há 3 quartos 
com cada um com duas beliches, 
tendo a soma de 12 meninos e 12 
meninas em cada “apartamen-
to” – fala-se aqui de apartamento 
porque neste Bloco o alojamento 
mais se parece com um aparta-
mento, visto que há um corredor 
que divide os 3 quartos, que são 
muito pequenos, e 2 banheiros; 
no Bloco C, havendo 6 quartos 
para alojamento – que aqui nada 
se parecem com um apartamento, 
pelo contrário, lembram apenas 
um grande salão, ou melhor, po-
rão –, onde 3 são para meninos 
e 3 para meninas, cada quarto, 
exceto o Quarto 1 e o Quarto 4, 
possuem um banheiro interno, os 
outros, logo, são externos. Cada 
quarto desse alojamento possui 
em média 8 camas, dispostas pa-
ralelamente uma com a outra e, 
a preencher todo o quarto, estão, 
em sua maioria, ocupadas; e no 
CEPE-USP havendo apenas 5 pe-
queníssimos quartos para aloja-
mento – não se sabendo por esta 
reportagem em que modo são di-
vididos por gêneros, pois, devido 
a quantidade de burocracia e de 
restrição, não se pode tomar mui-
tas entrevista –, são lá dispostas 8 
beliches, num total de em média 
11 alunos por quarto, com realce, 
exageradamente pequenos. 

Nestes alojamentos, o aluno 
em chegada encontrará as se-
guintes mobílias: Bloco E: Beli-

ches com armário embutido; Blo-
co C: camas com fi nos e velhos 
colchões, muitos com insetos que 
julgam ser cupins, ventiladores, 
cortinas, uma mesa, uma cadeira 
e cômodas por número de camas; 
CEPE-USP: beliches, ventila-
dores, armário de ginásio, uma 
mesa e duas cadeiras.

Afora o patrimônio servido, o 
seu estado e os relatos dos alunos 
sobre as condições do lugar, dos 
objetos e de sua vivência: 

Falar-se-á de forma geral neste 
ponto para que não haja de modo 
algum forma alguma de se po-
der identifi car os alunos por trás 
dos comentários e das denúncias, 
dado que há, ao que se esprei-
ta tanto na Universidade de São 
Paulo, quanto também em seus 
setores menores, como é o caso 
da SAS-COSEAS, maneiras inú-
meras de se perseguir estudantes 
intencionados a ver melhorias 
e mudanças nesta instituição. 
Assim sendo, já de início se re-
lata, por meio da admitida voz 
dos estudantes, os problemas de 
infraestrutura dos alojamentos, 
colocando em voga a herança vi-
truviana deixada à universidade 
por Eduardo Knesse, ao que se 
refere em solidez, beleza e con-
forto (utilidade). Deste modo, 
averígua-se a má excelência do 
alojamento quando se olha dire-
tamente, com pouco custo, aos 
móveis emprestados aos estu-
dantes, pois se percebe todos ou 
quase todos corroídos por cupins, 
com cômodas quebradas em suas 
gavetas, com mofos e, em alguns 
casos, pouco utilizáveis, visto que 
de quatro gavetas restam duas; 
há, também, cômodas que estão 
queimadas em sua superfície, ao 
que se pode supor que foi colo-
cado sobre ela panelas quentes o 
sufi ciente para tostar a madeira; 
batentes de portas trincados e em 
péssimas condições para seu uso; 
trincos e maçanetas quebrados 
e quase sem utilidade de segu-
rança; tomadas defeituosas sem 
contato algum com o sistema de 
energia; ventiladores quebrados 
ou ruins para o uso, consertados 
“na gambiarra”, dado que se pode 
notar o uso de fi tas isolantes e 
fi os desencapados; teto expelindo 
“curiosa gosma preta que surgiu 
uma outra vez pela rachadura 
do teto”; banheiro com chuveiro 
queimado – que mais tarde, ha-
vendo a falta de manutenção e 
de atendimento da zeladoria, os 
próprios estudantes vieram a con-
sertá-los, custando-lhes não só o 
serviço como a peça substitutiva 
–; privada sem assento e priva-
das que “fantasmagoricamente, 
ao apertar a válvula de descarga, 
expele gosma amarela fétida e 
nojenta por todo o banheiro até o 
ralo do chão”; paredes imundas e 
com vários rabiscos de ex-alunos 
– o que evidência falta de manu-
tenção e pintura –; encanamento 
de esgoto do prédio exposto nos 
quartos dos alojamentos do Blo-
co C; e, no caso do CEPE-USP, 
corredores e alojamento com go-
teiras e enlameados, dado que o 
caminho/trilha é terra e apenas.

Continua numa próxima edição...    

ramote
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OPINIÃO

em que consiste a 
luta da mulher?
Uma reposta à política “feminista” do PsOl e PstU
Parte 3 de 5

Por que somos contra a censura dos 
“machistas”, reais ou supostos

a) Primeiramente porque so-
mos contra a censura em geral, 
não acreditamos que nenhum 
tipo de censura pode servir à 
causa dos oprimidos. Impedir 
uma ideia de ser expressa só aju-
da a camufl ar a opressão, não a 
acabar com ela. 

b) em segundo lugar porque 
para haver censura tem que ha-
ver um censor. e quem vamos 
eleger como censor? Um cole-
tivo de mulheres pode dar-se 
o direito de censura? Mas e se  
outro coletivo não concordar 
com a censura, qual dos coleti-
vos representa verdadeiramente 
a mulher?

e quem tem o poder de es-
tabelecer o que é e o que não 
é machismo em termos de ex-
pressão? Isso signifi caria co-
locar todas as expressões dos 
estudantes sob controle de um 
reduzido grupo, o que é absur-
do. foi o que ocorreu na assem-
bleia que aprovou a greve em 
2011. Um cartaz pregado no vão 
História dizia “democracia de 
cu é rola”, usando desenhos no 
lugar do palavreado chulo. Um 
grupo de mulheres decidiu que 
o cartaz era machista porque fa-
zia apologia ao falo masculino e 
simplesmente o rasgou. Ora, o 
conteúdo machista do cartaz é 
extremamente discutível. Se as 
mulheres em questão pensam 
A ou b deveriam empenhar-se 
em fazer um cartaz contrário 
que exprimisse seu desacordo, 
criticar a expressão, discutir o 
problema na medida em que se 
trata apenas e tão somente de 
expressão. debate, não censura. 
esclarecimento, não repressão.

Além disso, por que o ma-
chismo teria que ser censurado 
e outras expressões não? Se um 
grupo de mulheres se deu o po-
der para censurar qualquer um 
que julgue machista, com que 
base impediríamos que um gru-
po de religiosos fi zesse o mesmo 
com aqueles que consideram 
hereges? Se instituirmos o prin-
cípio da censura, nada impede 
que qualquer um censure ou 
procure censurar ou, ainda pior, 
criar uma clima de caça às bru-
xas e de fanatismo.

c) em terceiro lugar, toda 
censura é essencialmente ar-
bitrária. É impossível censurar 
todas as manifestações de ma-
chismo no mundo, mesmo na 
USP, mesmo no curso de Letras 
ou numa assembleia. 

Assim, o método de censu-
ra transforma-se numa caça 
às bruxas. Para os que não sa-
bem, o termo “caça às bruxas” 
pretende signifi car o seguinte; 
estabelece-se um tribunal da 

inquisição, baseado no dever 
de garantir a moralidade e a lei 
divina, condenando assim as 
práticas satânicas. Acontece que 
não existe nem deus nem diabo, 
só a moralidade. O tribunal mo-
ral instalado deveria julgar so-
bre casos de bruxaria. Mas não 
existem bruxas. bastava então 
que um desafeto seu o denun-
ciasse ao tribunal e alegasse ter 
desmaios, doenças esquisitas, 
marcas pelo corpo e pronto, 
você estava condenado. Não era 
preciso provas, não era preciso 
direito de ampla defesa. O que 
existia era a acusação, a opinião 
do inquisidor e a forca ou a fo-
gueira.

É isso que pretendemos insta-
lar na USP? Alguém grita “ma-
chista” para um opositor e essa 
pessoa automaticamente está 
condenada ao fogo do inferno? 
está claro que no caso do Psol 
e do PStU trata-se de uma caça 
às bruxas caricata e grotesca 
porque esses grupos, felizmente 
para todos, não têm senão um 
reduzido poder dentro da socie-
dade e da própria universidade, 
mas não impede que busquem 
censurar, excomungar e criar o 
clima de histeria típico das sei-
tas de fanáticos religiosos.

d) No pior dos casos, a caça 
às bruxas se transforma sempre 
em uma maneira desleal de ata-
car seu adversário, por meio de 
uma coerção moral e da histeria 
moral. Não por acaso é isso que 
está acontecendo na USP, em 
que o PSOL e o PStU inventa-
ram casos e distorceram aconte-
cimentos com o objetivo absur-
do de expulsar o companheiro 
André e o PCO do movimento 
estudantil da USP. essa tática de 
intimidação fez várias vítimas 
no movimento estudantil que 
não estavam em condições de 
reagir diante do histérico assé-
dio moral dessas organizações. 
Para mais informações, assistir 
“As bruxas de Salem”, fi lme ba-
seado na famosa peça de Arthur 
Miller, obra que servia como 
alegoria para o macarthismo, 
quando o motivo para a perse-
guição era o fato de ser comu-
nista. Seria necessário acrescen-
tar aqui que o clima de histeria 
moral caracteriza a direita fas-
cistóide e que não faz parte do 
arsenal da classe operária, do 
socialismo e dos movimentos 
progressistas que apelam à ra-
zão e não ao fanatismo e ao ir-
racionalismo?

Natália Pimenta, Aline Toledo, 
Perci Marrara e Laura Gontijo

do coletivo rosa Luxemburgo, 
de mulheres do PCO

Manchetes que não foram
“Reitor-interventor reprime estudantes por cerveja” 
“Tropa de chope invade a PUC”
“Dia das crianças: uma forma de homenagem ou exploração capitalista?” 
“Cada vez mais se mostrava menos democrático”
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