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TESE DOS COLETIVOS LGBT DA USP 

No ano em que se completam 46 anos da rebelião de Stonewall, vemos no mundo todo e na USP 

grandes movimentações a cerca das pautas democráticas. A luta das mulheres, negros e negras, 

antiproibicionistas, LGBTs, etc. vem tomando as ruas e praças do mundo todo enchendo de 

esperança mentes e corações de ativistas em todas as partes do planeta. 

Na USP isso também acontece! Cada dia mais os setores oprimidos da universidade tem se rebelado 

e colorido de luta nossa universidade. Em pouco tempo inúmeros coletivos feministas, de negros e 

negras e LGBTs  pipocaram na universidade dando um recado importante para toda a comunidade 

universitária: Opressores não passarão! 

Nós LGBTs, por meio dessa tese assinada por diversos ativistas e coletivos espalhadas por todos os 

campi, queremos contribuir com o XII Congresso dos Estudantes da USP trazendo a perspectiva das 

LGBTs sobre o que está acontecendo na USP e fora dela, e colocar o movimento LGBT à 

disposição para construir junto com os mais diferentes setores um projeto de universidade pública, 

gratuita e de qualidade e para que o M.E seja cada vez mais amplo, participativo, democrático e que 

tenha cada vez mais mulheres, negros e negras e LGBTs como protagonistas. 

 

BRASIL EM CRISE: O QUE AS LGBTS TEM A VER COM ISSO? 

Vivemos hoje em um momento de crise política e econômica no nosso país. A descrença da 

população (em especial a juventude) no sistema político brasileiro tem se agravado cada vez mais e 

colocam mais questionamentos acerca de qual modelo de democracia é aspirado pela população e 

quem são os verdadeiros culpados pela crise. 

Em momentos de crise os setores da velha política são obrigados a negociar entre si em nome 

daquilo que todos eles defendem: o ajuste. Acordos dos mais sujos são feitos. Direitos básicos da 

população são negociados em nome de um sistema que não nos representa, sendo que os primeiros 

direitos a irem para o saco são os daqueles mais explorados e oprimidos pela sociedade: o direito 

das mulheres, dos negros e negras e das LGBT’s! 

As alianças com a “Bancada da Bíblia” que passa boa parte do tempo nos perseguindo em uma 

atuação intolerante e criminosa no Congresso (como foi com a vergonhosa retirada da discussão de 

gênero nos Planos Municipais de Educação em boa parte do país), além de acordos que cortam 

direitos trabalhistas mostram que o atual caráter da política é ser inimiga da população! As LGBTs 

trabalhadoras sofrem com a terceirização (PL 4330), com a restrição do seguro desemprego (MP’s 

664 e 665), e com várias outras medidas do ajuste porque dentro do mundo do trabalho ocupam 



(junto aos negros e negras e as mulheres) os postos de trabalho mais precarizados. 

No entanto, principalmente desde junho de 2013, a população já vem dando o recado para essas 

castas políticas: Não nos representam! Os movimentos por democracia real e pela emancipação dos 

setores oprimidos crescem muito! A luta que tirou Marco Feliciano da CDHM, que barrou o 

criminoso projeto da “Cura Gay”, o crescimento do movimento para barrar a redução da maioridade 

penal, o crescimento gigantesco da luta para a saída do machista, racista, LGBTfóbico e corrupto 

Eduardo Cunha da presidência da Camara dos Deputados, entre tantas outras lutas e conquistas que 

temos conseguido só crescem e mostram que a organização das nossas lutas nos fazem mais fortes, 

e que unidos conseguimos fazer muito barulho e que a sociedade quer queira quer não vai ter que 

nos ouvir! 

 

POR UMA USP DIVERSA E COLORIDA! 

 Na USP, assim como no Brasil, os ataques aos direitos das LGBTs são fortes, mas vem encontrando 

cada vez mais uma resposta! O espaço da universidade sempre foi excludente e ameaçador para nós 

LGBTs, graças à própria estrutura antidemocrática e elitizada da USP. Reflexos desse caráter se 

mostram nos diretores de unidade e no reitor nas suas tentativas de acobertar as denúncias de trotes 

e festas machistas e LGBTfóbicos na Faculdade de Medicina, e na relutância de punição justa dos 

responsáveis. É esse mesmo caráter que institui um plano de segurança de maneira autoritária, sem 

a participação dos setores oprimidos da universidade e focado na patrulha da Polícia Militar, que 

não significa segurança para quem é oprimido diariamente. E nesse momento de cortes na 

educação, fica cada vez mais evidente quais são as prioridades da reitoria: cada vez mais para uma 

casta política (diretores de unidade com supersalários, donos de fundações com contratos escusos) e 

cada vez menos pra quem mais precisa. Quando cortam bolsas e vagas no CRUSP, quem sente 

primeiro são as pessoas que já são excluídas socialmente, e as LGBTs, especialmente as pessoas 

trans e travestis, se encaixam nessa situação. 

Mas os últimos meses foram de resposta a tudo isso. A luta contra as opressões na universidade vem 

ganhando muita força, com a instalação da CPI das Universidades, com a luta do movimento negro 

por cotas, e com a organização crescente de nós, LGBTs. Em 2015 pipocaram coletivos LGBTs e de 

Diversidade em vários cursos, alimentados pelo ativismo de várias estudantes lésbicas, bissexuais, 

gays, travestis e transsexuais. Inaugura-se um novo momento do movimento LGBT na USP, cada 

vez mais participativo e democrático, enxergando a realidade de cada curso e se ligando ao que 

passam as LGBTs de outros lugares. Agora é a hora de entrarmos na ofensiva e demandar o que 

queremos da reitoria: uma universidade aberta, tão diversa quanto a sociedade e livre de opressões! 

Nesse XII Congresso de Estudantes, queremos trazer nossas demandas e acúmulos para o 

movimento estudantil geral, para que possamos ligar a nossa vivência à realidade da universidade e 

ter nossas pautas ouvidas pela reitoria! 

  

POR UM PROGRAMA ALTERNATIVO E DEMOCRÁTICO DE SEGURANÇA! 

Nos últimos tempos, a USP tem sofrido diversos casos de violência, principalmente assaltos e 



estupros. Como resposta, a reitoria decidiíu, sem consultar a comunidade universitária, aumentar o 

efetivo da PM no campus. Mas desde o incio do convênio PM-USP a violência só aumentou! (55% 

nos roubos e furtos em 2014 com relação a 2012, segundo matéria da Folha de São Paulo)  Além 

disso, a PM reprimiu espaços de mobilização estudantil e de funcionários, mostrando o caráter 

político de sua atuação. Por isso, consideramos que a PM não é a solução para a nossa segurança 

principalmente em se tratando de setores oprimidos, pois se observarmos o despreparo e brutalidade 

com que essa instituição lida com casos específicos de opressão e como trata os oprimidos veremos 

uma atuação racista, machista e LGBTfóbica. Entendemos que é preciso fazer, com urgência, um 

plano alternativo de segurança que atenda nossas demandas, e o Congresso de Estudantes é o 

espaço em que poderemos debater profundamente o tema. Também achamos importante debater a 

necessidade de que a universidade não se feche em si, tendo seus espaço aberto ao público e criando 

relações com a população ao redor. 

   Reivindicamos: 

-        Guarda universitária com mais efetivos, principalmente mulheres, com treinamento 

específico. 

-         Poda das árvores dos campi e melhor iluminação 

-         Centro de referência com atendimento psicológico e jurídico 

-         Fórum permanente de segurança com participação de professores, funcionários e 

estudantes, conectada com frentes de luta contra opressões da USP 

-        Que a USP tenha relações com o resto da cidade, sendo aberta ao público 

  

AS LGBT’S QUEREM PERMANÊNCIA! 

Com a crise financeira da universidade, o reitor Zago não hesita em cortar de onde mais nos afeta: a 

permanência. Os cortes nas bolsas e na assistência social atingem a todos, mas principalmente os 

setores oprimidos e marginalizados na USP; para LGBTs, é ainda mais difícil permanecer na 

universidade, muitas vezes tendo sidos expulsas de casa mas não conseguindo vagas de moradia 

estudantil, sofrendo violência diariamente, aguentando seu nome social sendo ignorado, não 

conseguindo empregros, ou estado nos trabalhos mais precarizados e com baixo remuneramento. 

O que está em jogo, quando discutimos permanência, é o projeto de universidade que queremos. 

Enquanto o reitor avança em um projeto de elitização e privatização, com nenhuma atenção aos 

setores oprimidos, nós, estudantes da USP, devemos exigir uma universidade de caráter público, à 

serviço da população, onde as LGBTs consigam se manter e não sofram violência. 

Reivindicamos: 

-Desburocratização do uso do nome social de pessoas trans sem parênteses - Que nossos nomes 

sejam reconhecidos! 

-Programas de permanência destinados às LGBTs - acompanhamento social e psicológico para 



LGBTs desamparadas e reserva de vagas no CRUSP! 

 

POR UM CONHECIMENTO COM AS CORES DAS NOSSAS LUTAS! 

A produção de conhecimento acadêmico se esquece das LGBTs. Não aparecemos nos currículos 

disciplinares, dificilmente somos tema de pesquisa ou somos quem pesquisamos, mal conseguimos 

chegar na universidade. Pelas dificuldades de vida das LGBTs, a vida acadêmica apresenta 

limitações práticas: as bolsas pagam mal, e com os cortes na universidade elas são cada vez mais 

escassas. Não refletem na produção de conhecimento nossas vivências. Pensando no papel das 

fundações de pesquisa, em especial as privadas, fica evidente para quem é feito o conhecimento, e 

qual a sua função. Valorizam-se pesquisas que trarão algum lucro e que estejam de acordo com os 

interesses do pensamento dominante na sociedade. Na área da licenciatura, formam-se professores 

que não saberão lidar com as questões de gênero e sexualidade que aparecerão nas suas salas de 

aula. A USP pode e deve reverter esse quadro, e se tornar um modelo de universidade voltada à 

sociedade, com produção voltada aos interesses dos oprimidos e trabalhadores. 

  Reivindicamos: 

-        Programas de extensão para debate LGBT 

-         Matérias obrigatórias na licenciatura sobre gênero e sexualidade 

-        Autonomia e ampliação do USP Diversidade! 

  

POR UM MOVIMENTO SEM SETORES INVISIBILIZADOS 

Nós, enquanto LGBTs estudantes, sabemos que o cenário de opressão que vivemos fora da 

Universidade, infelizmente, não muda quando estamos dentro dela. As mulheres Lésbicas, 

Bissexuais e pessoas Transexuais e Travestis passam por situações de opressão muito diferentes dos 

homens cis Gays. Enquanto as mulheres lésbicas e bissexuais têm sua sexualidade muitas vezes 

apagada ou fetichizada a serviço do homem hétero, as pessoas transexuais e travestis acabam não 

tendo sua identidade de gênero reconhecida e são deixadas à margem da sociedade, sendo expulsas 

de casa, não conseguindo terminar seus estudos e também não tendo espaço no mercado de 

trabalho, muitas vezes indo ocupar postos muito precarizados ou indo morar nas ruas. Também é 

importante ressaltar que as LGBTs negras, trabalhadoras e da periferia, que além de sofrerem com a 

LGBTfobia, sofrem ainda mais com o racismo, que as hipersexualiza e as subjuga. Essa é uma 

realidade que está muitas vezes distante de nós que estamos dentro da universidade. 

Por essas diferenças apontadas, entendemos que mesmo dentro de um movimento de opressões os 

privilégios existem e com eles outros tipos de opressão dentro do próprio movimento acabam 

acontecendo. O reconhecimento desses privilégios é importante para que combatamos isso, tanto no 

nosso dia-a-dia, quanto na nossa própria militância LGBT dentro e fora da Universidade. Ninguém 

deve ser invisibilizado e impedir que isso aconteça deve ser nossa tarefa diária! 

No entanto, só o reconhecimento não basta. Com todas essas situações de opressões vividas dentro 



do próprio movimento, sabemos que muitas companheiras que poderiam estar ao nosso lado 

somando força na nossa luta acabam se afastando por conta das dificuldades que a realidade da 

militância LGBT nos impõe. Não é fácil ser mulher lés-bi, transexual e travesti, negra/o e 

trabalhador/a e muitas vezes é muito difícil para esses setores se sentirem parte desse movimento. 

Por isso é importante que todos os movimentos de opressões unam esforços para combater a 

opressão dentro do próprio movimento. É preciso unidade para se fortalecer e para, assim, fortalecer 

a nossa luta! 

A luta diária contra a LGBTfobia se fortalece com as mulheres, as negras e negros e as 

trabalhadoras lutando em unidade, e também se fortalece quando tornamos o movimento cada vez 

mais democrático e participativo, com reuniões amplas, bem divulgadas, com atividades abertas que 

se expandam até outras unidades e campi da USP, e fora dela também. 

Reivindicamos: 

- Ampliar laços e promover ações unitárias com o Núcleo de Consciência Negra, Frente Feminista e 

coletivos de curso feministas e de negros e negras, além de também estreitar relações com a recém-

criada secretaria LGBT do SINTUSP 

 

PARA COLORIR A USP DE LUTA 

Há muita coisa acontecendo na Universidade, e também fora dela, e isso não dá pra negar. O 

crescimento dos movimentos de opressões ao longo dos últimos anos na USP está aí para provar 

que temos condições para combater as injustiças, os cortes, a falta de segurança, os ataques da 

reitoria e também as opressões. E o movimento LGBT vem conquistando espaço e também é parte 

importante desse crescimento. Em 2014 tivemos o I Encontro LGBT da USP, em 2015 se iniciou a 

articulação entre coletivos de Diversidade Sexual e de Gênero de diversos institutos da 

Universidade e agora temos uma tese LGBT para o Congresso dos Estudantes. Sem dúvidas esse é 

um saldo muito positivo na nossa trajetória de luta contra a LGBTfobia na história recente da USP. 

Porém, não achamos que ela deve acabar aqui nesse congresso. 

Nós achamos que tanto o movimento estudantil como o movimento de opressões - e, portanto, 

também o movimento LGBT - devem estar sempre atualizando seus debates, se ampliando e, 

principalmente, se mantendo combativo e na ofensiva contra os ataques da reitoria e de todos 

aqueles que nos oprimem. Por isso entendemos que as nossas iniciativas devem ir para além desse 

congresso. Iniciativas como aquela em que os coletivos feministas colocaram centenas de mulheres 

em ato contra a violência no campus Butantã devem ser estimuladas e, nesse sentido, encorajadas 

pela força da luta feminista na USP. Estamos construindo ainda para esse semestre uma Parada 

LGBT na USP, fazendo desse o primeiro de muitos espaços que ainda vão demonstrar a nossa 

capacidade de organização e força para combater a LGBTfobia, a violência e os abusos dentro da 

Universidade. 

Nosso desafio agora é botar nosso bloco na rua e a partir desse congresso mandar um recado para 

toda a comunidade universitária: as LGBT’s que colocaram a cara no Sol não vão aceitar 

retrocessos e agora querem cada vez mais direitos, porque só assim, através da luta, conseguiremos 



uma universidade a altura de nossos sonhos. 

Propostas: 

- Incentivar debates e iniciativas sobre as pautas LGBT em unidades e campi da USP onde ainda 

não existam coletivos e iniciativas como essa, em conjunto com CAs, DAs e DCE, estimulando, 

assim, a criação de novos coletivos LGBT em toda a Universidade e aproximando aqueles que já 

existem das iniciativas gerais propostas pelas reuniões dos Coletivos LGBTs da USP 

 - Construção da Parada LGBT da USP! 

- Construção de uma base integrada dos três setores, principalmente com funcionários LGBTs, onde 

possamos articular métodos de prevenção à ataques LGBTfóbicos e atendimento em casos de 

ocorrência. 

  

 

Tese do RIZOMA – TENDÊNCIA ESTUDANTIL LIBERTÁRIA para o 

XII CONGRESSO DE ESTUDANTES DA USP 

Em outubro ocorrerá o XII Congresso de Estudantes da USP que poderá servir para realinhar o 

programa de lutas do Movimento Estudantil (M.E.), bem como reorganizá-lo frente à conjuntura 

nacional e específica da USP. Poderá cumprir um papel importante e isso só ocorrerá se este 

Congresso romper com a rotina dos últimos. Realizar a auto-crítica sobre o refluxo no qual se 

encontra o movimento estudantil da USP será fundamental para nos recolocarmos de forma ativa na 

luta contra todos os ataques que estão sendo direcionados aos trabalhadores e à juventude, seja por 

parte do governo federal ou estadual. Este deverá ser o papel do XII Congresso e nós do Rizoma 

vamos nos incorporar a este espaço guiados por estes objetivos. 

É problemático que um fórum como este, cuja tarefa deveria ser organizar a mobilização, acabe 

refreando o movimento. As atuais direções doDCE – PSOL e PSTU -, dificultam qualquer levante 

estudantil às vésperas do Congresso ou mesmo com meses de antecedência. As respostas aos 

ataques que recebemos e a mobilização por nossas pautas não podem ser bloqueadas por conta da 

construção do Congresso. Este espaço deve ter função propositiva, caminhando junto à 

mobilização, para não se tornar um fórum artificial e burocratizado. 

Reerguer o movimento estudantil é uma tarefa urgente! Chamamos todos os estudantes engajados e 

comprometidos em organizar a resistência e a luta por outra sociedade a se envolverem no 

Congresso para que façamos, lado a lado, este espaço cumprir a função que lhe cabe! Não 

abandonar as demais lutas para construir este fórum, mas utilizá-lo para fortalecê-las! 

Crise econômica e política: romper com o petismo e avançar na luta 



Estamos em meio a uma crise econômica no país que, sob o comando do governo do PT, tem 

colocado para todos os trabalhadores e estudantes ataques como demissões, cortes nos salários, 

aumento de mensalidades nas universidades privadas, corte de vagas nas universidades públicas e 

aumento generalizado dos preços com alimentação, transportes, água, luz e em outros artigos de 

necessidades básicas. As supostas resoluções para esta crise econômica encontram respaldo no 

Estado, implementando medidas de ajuste fiscal e cumprindo o papel de conter as mobilizações de 

trabalhadores. Há um fio de continuidade que une o lucro recorde de banqueiros e empresários, 

o PPE, as MPs 664, 665 e o PL 4330 com a forte repressão aos movimentos de resistência da classe 

trabalhadora. 

O Programa de Proteção ao Emprego (PPE), defendido por algumas Centrais Sindicais, como 

a CUT, é uma medida que visa a manutenção do lucro dos patrões em detrimento de demissões e 

cortes salariais para milhares de trabalhadores. As Medidas Provisórias (MPs 664 e 665) são parte 

do pacote de ajuste fiscal e revisão previdenciária que, somados ao PL 4330 que regulamenta a 

terceirização, deixam milhões de trabalhadores e trabalhadoras nas condições mais precárias de 

trabalho. Para completar, a recente Agenda Brasil – proposta por Renan Calheiros e abraçada por 

Dilma – expande os ataques para áreas como o SUS, apontando para a cobrança deste serviço usado 

exatamente por estes trabalhadores que estão sendo demitidos e perdendo seus salários. Como se 

não bastasse, o Estado já se adianta e tenta implementar a “Lei anti-terrorismo” aumentando a 

repressão aos levantes populares que estão ocorrendo e devem se intensificar. 

A linha oficial do governo federal na última década celebrava o “Brasil, país de todos”, imune às 

crises. Mas as ilusões difundidas pelo partido da estrela vermelha e seus satélites desmancharam-se, 

patentemente, em junho de 2013. A corrosão das condições de vida ficou escancarada: empregos 

altamente rotativos, sub-remunerados, com pouca ou nenhuma representação sindical, precariedade 

em serviços como transporte e saúde e o aumento da especulação imobiliária empurrando os pobres 

cada vez mais para a periferia, têm feito com que os trabalhadores se levantem e fortaleçam greves, 

paralisações e cortes de rua. Neste processo de luta torna-se ainda mais evidente que o Partido dos 

Trabalhadores não consegue mais manter sob controle as contradições inerentes às sociedades de 

classes. O programa do PT, a passos largos, não se diferencia em mais nada do programa 

do PSDB e outros partidos da ordem. 

Frente a este cenário é preciso um programa e plano de lutas que se oponha aos objetivos do 

inimigo – seja ele o patrão ou o governo -, não nos limitando a simplesmente reformar a sociedade 

atual, mas revolucioná-la! E o movimento estudantil de todo o país deve assumir sua parte nessa 

tarefa! 

Unificar a luta da juventude com a dos trabalhadores! 

Com o desenvolvimento das presentes crises é cada vez mais nítido quem ataca quem. Os patrões, 

governantes e burocratas se unem, despejando todo o ônus sobre os ombros dos trabalhadores e sua 

juventude. Os altos índices de desemprego entre jovens de 18 e 24 anos, somados aos cortes na área 

de educação, atacam centralmente os estudantes pobres e escancaram a farsa política de “governar 

para todos”. 



Na fachada: o governo que implementou cotas sociais e raciais nas universidades federais, que 

expandiu o ensino superior com inúmeros novos campi e garantiu o acesso às faculdades 

particulares via financiamento federal. Na realidade: um governo que ataca a juventude 

trabalhadora em prol de seu pacto com os empresários e banqueiros. Declarada oficialmente a crise 

econômica, foram os financiamentos do FIES e os programas de permanência estudantil os 

primeiros a serem atingidos na educação. 

À juventude a conjuntura atual deve ensinar que, assim como o seu aliado é um só, o seu inimigo 

também é! Aqueles que mandam no país – os banqueiros, empresários, patrões e governantes -, 

independentemente se a cor é vermelha ou azul, estão unidos contra nós – trabalhadores e juventude 

trabalhadora. Precisamos responder com um só golpe todos aqueles que nos atacam! Somente na 

aliança entre trabalhadores e juventude que conseguiremos organizar nossa auto-defesa. Compor as 

ações unificadas da classe trabalhadora, como as paralisações nacionais contra o PL 4330 e as MPs 

664 e 665, construindo-as desde as bases a partir da democracia direta é fundamental para que o 

Movimento Estudantil se recoloque na sua função revolucionária, há tantas décadas abandonada. 

Pautando-se em eixos classistas, como a defesa da permanência estudantil, utilizando-se de métodos 

radicalizados de luta, como atos, piquetes e greves, e aliando-se à classe trabalhadora, será possível 

construir uma alternativa ao plano dos governantes e patrões. Reerguer o movimento estudantil, 

defender a classe, romper com as direções governistas e pelegas e avançar contra os capitalistas e 

estatistas: este é o desafio para o próximo período. 

Na USP… 

Desde o início da sua gestão, em 2014, o atual reitor Marco Antônio Zago anunciava uma suposta 

crise financeira. Sob esse argumento, os reitores das três universidades paulistas junto com o 

governador do estado, Geraldo Alckmin, tentaram aplicar um arrocho salarial que foi bloqueado 

graças à vitoriosa greve das três categorias nas três universidades. Mas outros ataques passaram e os 

estudantes não estavam organizados para barrá-los: demissões, cortes de bolsas, fechamento das 

creches e do bandejão foram alguns deles, mas muitos outros já estavam sendo aplicados mesmo 

antes da gestão de Zago. Agora, somado a tudo isso, ainda temos o agravante do novo plano de 

policiamento no campus, reforçando a repressão que recai tanto de forma explícita, como nas 

bombas utilizadas contra nós no ato do dia 29 de maio, bem como através de processos 

administrativos e criminais contra diretores sindicais e estudantes. Conjuntura não falta para que os 

estudantes se levantem, mas algumas coisas estão nos bloqueando. 

Aprendizados da greve de 2014 

Da greve de 2014, que durou mais de 100 dias, podemos tirar vários aprendizados. Entre eles a 

constatação, na prática, a potência da unidade entre estudantes e trabalhadores possui e a força que 

nossos métodos impõem, pois foi com muita greve, piquete, trancaços e atos de rua que 

conseguimos fazer a reitoria e o governador se curvarem frente ao poder operário-estudantil. 

Também ficou evidente a força das pautas que defendem diretamente as condições de vida, 

garantidas através dos salários. 



Mas a participação do movimento estudantil foi realmente aquém das possibilidades. A greve 

atravessou a Copa do Mundo, as férias letivas e o período de eleições presidenciáveis, e a atual 

gestão do DCE negou-se em todos estes momentos a assumir o papel que cabe a quem se dispõe a 

dirigir uma entidade de base históricamente tão importante como o Diretório Central dos Estudantes 

da USP. A greve conduzida pelo SINTUSPmostrou que a direção do movimento é, muitas vezes, 

determinante para a mobilização. Reconhecendo que durante uma greve os trabalhadores estão mais 

ativos e participantes das decisões políticas, a atual gestão do SINTUSP colocou a direção da 

mobilização nas mãos do Comando de Greve, garantindo maior participação da base, de forma que 

estes trabalhadores pudessem intervir de fato na luta. Pois uma greve não deve ser nunca apenas da 

direção sindical ou estudantil, mas sim de todos os trabalhadores e estudantes mobilizados. 

Reorganizar o movimento baseado em um programa revolucionário! 

O movimento estudantil da USP está com um problema que precisa ser resolvido urgentemente. De 

um lado temos vários Centros Acadêmicos completamente inertes ou abertamente governistas, 

utilizando as ferramentas de luta e defesa dos estudantes para blindar e proteger um partido que 

ataca a classe trabalhadora e sua juventude. Por outro, temos um DCE há anos servindo de âncora 

para o movimento estudantil, burocratizando os espaços de democracia direta, tais como 

assembleias gerais, bem como levando um programa artificial para o conjunto dos estudantes e 

menosprezando as mobilizações radicalizadas em detrimento das campanhas para seus 

parlamentares. 

É preciso fazer um questionamento profundo sobre o papel da universidade no capitalismo para 

elaborar um programa coerente com os objetivos revolucionários que não podem ser perdidos de 

vista. Há tempos o movimento estudantil da USP tem sido guiado por propostas reformistas, com 

eixos e palavras de ordem que buscam reformar uma universidade desde a sua origem reprodutora e 

legitimadora da sociedade capitalista. Os momentos de relativa abertura do acesso às universidades 

públicas para os filhos de trabalhadores são cancelados ao primeiro sinal de crise econômica, 

mostrando que ensino superior para pobres não é um objetivo. Este lugar não foi feito para nós e os 

governantes e capitalistas não possuem pudores em admitir isso. A constatação da falência do 

petismo devido à sua política de conciliação de classes exige da militância a formulação de um 

programa que rompa com o reformismo apontando a revolução como única saída para a presente 

crise. 

Não podemos nos iludir e devemos guiar a luta estudantil ao combate a estes setores que nos 

querem fora da universidade. Por isso, as reivindicações em torno do acesso – com as cotas raciais e 

sociais – e a permanência estudantil – com ampliação das bolsas, reajustes nos valores e ampliação 

de moradias – encontram destaque em nosso programa. Estas são as reivindicações que colocam em 

xeque o objetivo da universidade burguesa, bem como garantem a defesa mais imediata das 

necessidades dos jovens filhos de trabalhadores. É com estes estudantes, e com as pautas de classe, 

que o movimento estudantil deve se guiar. A defesa dos que lutam contra essa sociedade injusta 

também deve ser prioridade no movimento, e por isso a luta contra a repressão precisa ser pautada e 

conduzida de forma séria e comprometida, pois ela ataca diretamente as nossas organizações 

políticas e todas as pessoas que atrevem se erguer pela construção de outra sociedade, bem como 

avança para a destruição de nossos espaços de auto-organização. 



É também fundamental e urgente que o ME da USP rompa com reivindicações corporativas e 

coloque os estudantes nas fileiras das lutas nacionais. Diversas greves ocorreram só neste primeiro 

semestre e os estudantes da USP não conseguiram prestar solidariedade ativa a estas categorias que 

serão nossos futuros empregos. É preciso caminhar para que o corpo estudantil perceba que não 

somos uma classe em si, pois há estudantes parte da classe dominante e estudantes parte da classe 

trabalhadora. Nós, possuidores apenas da força de trabalho de nossos familiares e a nossa mesma 

para vender em troca de sobrevivência, precisamos nos colocar ativamente nas mobilizações que 

barrem todo e qualquer ataque à nossa classe. É na construção da solidariedade de classe e na 

aliança operária-estudantil que conseguiremos bloquear os ataques vindos por parte dos capitalistas 

e estatistas. 

Mas para organizar a luta para defender este programa, é preciso e urgente a superação das direções 

que travam a mobilização. As assembleias gerais deveriam cumprir o papel de serem um espaço 

fundamental para a organizar a mobilização, bem como as assembleias de curso deveriam ser 

espaços privilegiados para o debate e aprofundamento dos pontos da mobilização. Estes dois 

espaços fundamentais estão reféns de um movimento estudantil pouco dinâmico e estritamente 

dependente das direções. É preciso romper com estas direções, dar outra dinâmica ao movimento, 

para cumprir as tarefas colocadas pela conjuntura. 

Precisamos de um movimento radicalizado, que defenda a organização estudantil classista, a partir 

das bases e dos fóruns de democracia direta. É essencial que a classe trabalhadora e o movimento 

estudantil estejam unidos nesse momento de acirramento na luta de classes. Devemos combater 

todo governo que nos ataca, o que significa, atualmente, retomar as nossas entidades por ora nas 

mãos do governismo, um nítido freio às mobilizações que se chocam com o governo do PT. 

Devemos também redirecionar nossos ataques e defesas. As lutas que pretendem somente a reforma 

da universidade, como as mobilizações pela democratização da estrutura de poder, não respondem 

ao fundamental dos ataques que sofremos. 

Ousar lutar, ousar vencer! 

Estes são os desafios e as nossas propostas, para fazermos o debate necessário e buscarmos 

resoluções conjuntas que reacendam a chama do movimento estudantil, relembrando qual é o papel 

histórico que temos a cumprir. É preciso reerguer o movimento sob novas bases, ampliar a sua 

articulação com outras universidades e escolas, aliar-se com o conjunto dos trabalhadores e ir ao 

combate sem temer! 

Assinam: 

BUTANTÃ 
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Letras: Jéssica Chimatti, Macário de Moura, Rafael Rodrigues 
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CCA: mais representatividade nas decisões do movimento estudantil da USP 

O discurso de que o ambiente da Assembleia Geral dos Estudantes (AGE) é o mais democrático 

para a tomada de decisões que vão nortear o futuro dos alunos da USP é comumente disseminado 

no meio do movimento estudantil. Quem dele faz uso, parte da premissa de que os estudantes que 

estão envolvidos diretamente com o processo são os que têm o direito de tomar as decisões em 

nome de todo o corpo discente.  

A hipótese sustentadora desse discurso é válida desde que uma condição básica seja satisfeita, a de 

que a participação dos alunos seja minimamente representativa. Atualmente, as AGE’s convocadas 

pelo DCE atingem, quando muito, um número de cerca de 1500 discentes, o que dá, num total de 

cerca de quase 90000, aproximadamente 1,7%. Melhorando esse quadro a favor da porcentagem, 

podemos chegar no número de 2,5% (majorando o número de presentes nas assembleias). De todo 

modo, com esse valor a hipótese sustentadora é automaticamente anulada, uma vez que não existe 

representatividade quando a maioria não participa.  

Trazer a maioria dos alunos para participar é realmente uma tarefa árdua, o que explica o fato do 

estatuto do DCE permitir que um quórum baixo tome decisões. Nesse ponto, vale uma reflexão 

sobre a dinâmica das AGE’s uspianas. Quem participa delas já há um bom tempo sabe que esses 

encontros estão sujeitos a muitos problemas, dentre os quais vale destacar: tática de esvaziamento, 

mesa sem capacidade de coordenar os trabalhos (é frequente a), tempos excessivos para informes e 

falas e as repetidas “discussões das discussões”. Quando se chega no ponto em que é necessário 

votar para decidir o método de votação, fica claro que o ambiente da assembleia já é 

contraproducente.  



Se o movimento estudantil da USP orienta suas ações enxergando na representatividade um meio 

para atingir os fins, é de se esperar que uma primeira alternativa de solução óbvia seja tomada: 

aumentar a quantidade de alunos na AGE para aumentar a proporção de participantes. No entanto, 

como já dito, fazer crescer esse número é algo realmente difícil, ainda mais quando o próprio DCE 

é extremamente distante da realidade dos alunos. Se o DCE é distante da realidade dos estudantes, o 

mesmo não pode ser dito dos centros acadêmicos.  

O CA’s, por representarem uma quantidade de alunos muito menor, estão muito mais próximos dos 

seus representados. Conhecem as especificidades e as demandas dos cursos e tem um contato maior 

com o corpo docente. Desse modo, é mais fácil atingir a maior parte dos estudantes quando os CA’s 

têm um poder de deliberação aumentado. Além disso, o processo de fazer mais centros acadêmicos 

participarem das reuniões dos CCA é mais factível do que trazer milhares de alunos para o vão da 

história.  

Portanto, a presente tese sustenta que seja alterado o estatuto do DCE, de modo a tornar o CCA uma 

instância deliberativa acima da Assembleia e abaixo do Congresso. 

Assinam: Eduardo Marchezzi Raya, Fernando de Aguiar, Carolina Sawazaki Poncioni, 

Thiago Staibano Gonçalves Wang, Victor Nogueira Correa, Bruno Eduardo Donni, Rodrigo 

Franco Takacs, Victor Gallo Otozato, Julia Martins Dalmolin, Pedro Henrique Almeida Silva, 

Luccas Henrique Moita, Jéssica de Oliveira Monteiro Izidoro, Jefferson Bastida de Oliveira 
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Eleições Virtuais: um pleito finalmente abrangente 

 O movimento estudantil da Universidade de São Paulo, atualmente, parece gostar de manter um 

certo distanciamento dos seus alunos. Frequentadores de Assembleias Gerais, Conselhos de Centros 

Acadêmicos, ordinárias do Diretório Central dos Estudantes e outros encontros similares sabem que 

sempre os mesmos assuntos e demandas são pautados e, como via de regra, acabam norteando a 

ação do ME ao longo do ano.  

Uma possível causa dessa repetição de pautas e motes de luta é a presença dos mesmos rostos e das 

mesmas lideranças. Quando há uma mudança, entram pessoas novas treinadas pelas antigas e a 

perpetuação de uma linha político-ideológica se dá ano após ano, tanto do lado de quem apoia 

quanto do lado de quem se opõe à atual gestão do DCE. Para mudar esse quadro, é necessário que o 

movimento estudantil consiga motivar a participação da maior quantidade de estudantes possíveis, 

para que novas ideias, modos de pensar, ideologias, táticas de ação, propostas, pautas e motes sejam 

inseridas nessa realidade, e o vetor dessa mudança não deve ser outro senão o próprio DCE.  

A maior participação do corpo discente pode se dar de inúmeros modos: maior divulgação das 

atividades do DCE, criação de uma maior quantidade de eventos com maior diversidade de temas e 

promoção de debates com pontos de vistas distintos e não de cunho doutrinário, por exemplo. Mas, 



antes de tudo isso, é necessário que os alunos estejam diretamente envolvidos com o processo 

democrático de eleição para a diretoria e representação discente do DCE.  

Atualmente, o processo eleitoral se dá por meio de voto em urna, sendo que a participação dos 

estudantes é facultativa. Como o distanciamento entre a vida dos alunos e as políticas e práticas do 

DCE é, até certo ponto, preocupante, o quórum das eleições acaba sendo sempre muito baixo, o que 

abre prerrogativa para que seja contestada a verdadeira representatividade de quem é eleito. Logo, a 

busca por métodos que facilitem o acesso dos alunos ao voto é uma atitude a ser pensada. Nesse 

ínterim, a votação por via on line é uma alternativa que pode atingir um número de eleitores muito 

maior.  

Essa proposta, no entanto, não é nova. Já há alguns anos essa questão vem sendo levantada em 

inúmeras instâncias do DCE, mas sempre encontra resistência porque, segundo os defensores do 

status quo, a utilização de plataformas virtuais distancia o aluno dos assuntos competentes ao 

movimento estudantil. Ora, o que se constata hoje é justamente esse distanciamento. Desse modo, a 

presente tese sustenta que o DCE deve procurar introduzir o voto virtual, bastando para isso, que o 

aluno tenha basicamente acesso à internet e o sistema utilizado permita apenas um voto por Número 

USP. 

Assinam: Eduardo Marchezzi Raya, Fernando de Aguiar, Carolina Sawazaki Poncioni, 
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Luccas Henrique Moita, Jéssica de Oliveira Monteiro Izidoro, Jefferson Bastida de Oliveira 
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POR UM MOVIMENTO ESTUDANTIL ANTIPTOIBICIONISTA 

Contribuição da FUMA para o XII Congresso 

A Frente de Mobilização Antiproibicionista, FUMA, procura por meio desta contribuir com 

debates do décimo segundo Congresso dos Estudantesda USP. Entendemos que no atual cenário 

conjuntural, o debate antiproibicionista se faz como nunca necessário. Discutir a natureza e os 

efeitos da proibição de drogas é uma tarefa urgente da sociedade brasileira e, nesse período, tornou-

se também imprescindível no ambiente de nossa universidade.  

Desde o dia 27 de agosto, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, oficializou-se 

a proibição do consumo de bebidas alcoólicas dentro do campus da Usp. Através da mesma 

publicação, a reitoria também criou sérias restrições a realização de festas no espaço universitário, 

praticamente inviabilizando a realização destas por parte das entidades estudantis presentes na 

CUASO. O argumento levantado para tais proibições foi o da segurança. Neste caso, a reitoria da 

Universidade busca solucionar o problema de violência dentro do campus proibindo o álcool e 

festas. Em nossa opinião, tal medida segue a lógica de um raciocínio absurdo e proibicionista.  



Ao optar por coibir o uso de substancias como álcool e proibir festas no ambiente 

universitário, o reitor Marco Zago evidencia que não entende que o verdadeiro culpado pela 

violência sofrida nesses espaços pelas mulheres, negros e negras, e LGBTs não é o álcool ou as 

substancias psicoativas, mas a opressão estrutural que afeta esses setores! Ao culpar a substância e 

as festas, a reitoria se isenta de pensar políticas de redução de danos e de combate à violência, que 

de fato funcionem. Também não entende, ou ignora, que as festas são eventos que, além de 

promover a socialização entre os estudantes, garante independência financeira de CAs, Grêmios e 

do DCE, o que é central para a garantia de sua independência política. 

Outro argumento comumente levantado contra as festas é que elas “perturbariam o ambiente 

universitário”. Este argumento vem dos mesmos setores que acusam as greves e lutas sociais na 

universidade também de atrapalhar o espaço e o rendimento dos cursos. Pra estes, que parecem não 

enxergar a riqueza que o ambiente universitário pode proporcionar, a universidade deveria ter um 

papel de mera formadora de profissionais para o mercado de trabalho, ou de pesquisadores para o 

universo acadêmico. 

 É preciso defender a universidade enquanto tal, um local para onde convirjam e tenham 

espaço o estudo, a pesquisa, as lutas sociais, as festas, o teatro, o cinema, intervenções artísticas etc. 

Acreditamos que só assim criaremos o melhor ambiente para estimular a reflexão crítica. Esta 

jamais florescerá se permearmos a universidade com rotinas mecanicamente centradas 

exclusivamente na ida e vinda entre salas de aula e laboratórios de pesquisa.  

Ainda assim, se a retórica levantada evoca a questão da segurança universitária, achamos 

necessário relevar que defendemos um plano alternativo de segurança, que seja baseado em outras 

premissas à da reitoria. É necessário defender a USP como espaço público, aberto 100% do tempo. 

Entendemos que quanto maior a circulação de pessoas no campus, maior será a segurança. 

Também, de acordo com o acúmulo do Movimento Estudantil uspiano, defendemos: valorização da 

Guarda Universitária, com contingente feminino e formação em direitos humanos, que não opere 

em uma lógica militarizada ou com oficiais policiais ou oriundos da PM no comando; iluminação 

em todo o campus, poda das árvores etc.  

A reitoria não dá ponto sem nó. É exatamente devido ao potencial de sociabilidade, de trocas 

e debates, que as festas oferecem, que elas precisam ser cerceadas. O projeto da reitoria é este: uma 

universidade academicista, tecnocrática, normatizada, militarizada, cheia de câmeras e branca, 

exceto pelos funcionários. Dentro deste projeto, nem mesmo drogas lícitas, como as 

bebidas alcoólicas, podem estar autorizadas. De uma tacada só, a reitoria fortalece um discurso 

moralizante e proibicionista e enfraquece as entidades estudantis.  

Buscando também trazer parte do acumulo do movimento antiproibicionista brasileiro ao 

Movimento Estudantil uspiano, a FUMA acredita ser urgente que o ME da USP acolha a política de 

redução de danos. Em oposição à proibição, buscaremos sempre formas alternativas que admitam a 

demanda e o consumo de substâncias, em vista de reduzir os perigos em potencial que o consumo 

de drogas pode vir prover e por entender que a maior parte dos problemas gerados pelo consumo de 

drogas não são causados apenas pela substância, mas são compostos por uma ampla gama de 

fatores. 



Finalmente, acreditamos ser este o momento de aprofundar e aproximar as relações entre o 

movimento antiproibicionista uspiano e o movimento estudantil desta universidade. Nossa luta em 

conjunto nos fortalece reciprocamente, uma vez que entendemos que nossos objetivos são comuns e 

que os famigerados ataques por parte da reitoria nos afetam por igual e possuem, obviamente, um 

mesmo mentor.  

Sendo assim, trazemos como proposta ao XII Congresso de Estudantes da Usp: 

 

-Inclusão de textos sobre redução de danos nos manuais dos calouros realizados pelo DCE, como 

também dos demais Centros Acadêmicos que participam deste Congresso! 

- Plano de segurança alternativo, de acordo com o acumulo do ME e das frentes de opressão; 

-Valorização da Guarda Universitária, com contingente feminino e formação em direitos 

humanos, que não opere em uma lógica militarizada ou com oficiais policiais ou oriundos da PM 

no comando; 

-Iluminação em todo o campus, poda das árvores etc. 

-Direito de festejar, celebrar e confraternizar. Contra a proibição de festas nos campi. Em defesa 

da autonomia estudantil. Contra a retirada de nossos espaços. 

-O antiproibicionismo como bandeira do Movimento Estudantil uspiano! Contra a proibição de 

álcool em festas 

 

FUMA – Frente de Mobilização Antiproibicionista 

 

 

TERRITÓRIO LIVRE USP 

Tese para o XII Congresso dos Estudantes da USP 

“Não vamos pedir nada. Não vamos exigir nada. Nós vamos tomar e ocupar”, dizia uma pichação 

em um muro de Paris, em maio de 1968. Poderia ter sido em um muro de Tóquio, da Cidade do 

México, de Praga ou, até mesmo, de São Paulo. Um momento no qual, em diferentes partes do 

mundo, a responsabilidade histórica da juventude foi cumprida. Estudantes e trabalhadores ficaram 

ombro a ombro, resistindo contra a polícia, o Exército, o Estado, o capital. Não havia, então, a 

crença nas reformas: não se arruma um cadáver destroçado. Muita água rolou. Estamos aqui de 

novo. Nos últimos anos, vimos explosões de revoltas estudantis no Chile, na Grécia, no Canadá, na 

Inglaterra, na Holanda, e fomos ficando para trás. 



Nossa prioridade: Lutar, nas ruas, contra os ataques da reitoria. 

Nós, do Território Livre, acreditamos que as resoluções deste Congresso devem ser discutidas e 

elaboradas a partir das experiências de luta travada nos últimos anos pelos estudantes, ou correm o 

risco de não servirem para nada. Apenas assim poderemos nos organizar para resistir aos ataques da 

reitoria e para agir além dos estreitos limites da universidade. 

Pensamos que o principal impasse da luta estudantil nos últimos anos foi a incapacidade da 

vanguarda de unificá-la. O movimento tem sido protocolar e apático, sem conseguir responder à 

altura aos ataques da reitoria. É chocante pensar que hoje a polícia está cotidianamente no campus, 

e corremos novamente o risco de termos centenas de estudantes processados por diversos motivos, 

de ocupações e piquetes até pela venda de cerveja e pela organização de festas. 

A rigor, de nada nos servirá fazer mais um Congresso se ele apenas reafirmar as mesmas e velhas 

coisas de sempre. O momento exige, na verdade, que nos organizemos e tomemos as ruas. Sabemos 

que alguns dos recentes Congressos dos Estudantes da USP, por falta de quórum, nem mesmo 

terminaram. Isso não mudou em nada o Movimento Estudantil. Mesmo os Congressos que 

terminaram com “sucesso”, aprovaram planos e planos de luta que raramente saíram de fato do 

papel. 

Os atuais Congressos dos Estudantes da USP estão muito presos a uma lógica de calendário, um 

rotineirismo que os faz servir meramente como um espaço para cooptação de militantes. É preciso 

mudar a lógica do movimento. O que devemos fazer, na atual conjuntura, é tomar as ruas, pois 

motivos não faltam no país e na USP. Entretanto, o ME segue sua rotina e sua vida morna... 

Diante dos cortes e do avanço dos ataques, permanecemos calados, sem saber o que fazer. Neste 

momento, nossa tarefa fundamental é partir do nosso ponto mínimo comum, a defesa intransigente 

da liberdade de organização dos estudantes e a luta contra os cortes e o desmanche em curso na 

universidade. 

Se a reitoria procura nos vigiar mais de perto com sua proposta de policiamento “comunitário” – o 

Koban –, nós devemos dizer não a isso e expulsar a polícia, a qual, desde o fim da ditadura até a 

assinatura do convênio da USP com a PM, em 2011, sequer entrava no campus. Devemos resistir à 

instalação de câmeras, à proibição de festas e da venda de bebidas. 

Devemos resistir aos cortes de bolsas, à destruição do HU, enfim, a todo o plano de cortes e 

desmantelamento dos serviços da universidade de Zago – assim como procuraram fazer os 

trabalhadores em 2014 ao lutar contra o rebaixamento de seus salários e o PDV. 

A luta defensiva deve ser o ponto zero, o menos pretensioso, o denominador mínimo comum que 

pode nos levar além. A pauta que é aparentemente a mais básica, a autodefesa, defender o direito de 

se organizar, defender tudo o que temos hoje, sem que a reitoria nos tome nada, contém um grande 

potencial. Dessa luta pode surgir a solidez da organização estudantil da qual tanto nos ressentimos. 

Mas se essa luta defensiva é o ponto comum entre os estudantes, a reação imediata aos ataques que 

sofremos da reitoria e do Estado, ela contém algo além e, nesta conjuntura nacional explosiva de 

crise econômica e política, essa luta mínima dos estudantes pode se vincular à luta geral dos 

trabalhadores em defesa dos empregos e dos salários. A juventude da USP pode ser a vanguarda da 

juventude estadual e nacional (revoltada com a repressão policial e com a crise, por exemplo), 

trazendo à cena o protagonismo da juventude na atual conjuntura, como muitas vezes ocorreu em 

nossa história. 



Entretanto, a juventude está calada. Para desencadear essa luta nos faltam sobretudo entidades com 

vontade de luta e vontade de politização real dos estudantes. É preciso chamar os estudantes para 

intervir na História. Tragicamente, no entanto, devido a meros cálculos eleitorais, as entidades 

ficam paralisadas, não servem como ferramenta efetiva de luta; servem apenas à vontade de 

autoconstrução morosa dos grupos políticos. Isso é desastroso, pois, além de desperdiçar um 

momento único da conjuntura, tem feito o ME cair na mão de grupos oportunistas e governistas. 

Não podemos cair na ilusão de sonhar, neste momento, com lindos planos sobre o futuro de uma 

universidade reformada. Mesmo se fosse possível conquistar pequenas melhorias localizadas, em 

pouco tempo elas seriam retiradas, como acontece hoje nas federais. 

Sonhar com reformas, neste momento, é vender ilusões aos estudantes e desviar nossa energia sem 

conseguir fortalecer nossa própria organização. A partir da luta defensiva, pelo contrário, é possível 

desencadear e erguer, por meio da nossa organização direta, um poder paralelo que controle e 

reorganize a universidade, para que ela deixe de ser um balcão de negócios em decomposição. A 

partir do nosso controle da universidade junto aos trabalhadores, podemos construir uma 

universidade paralela, onde seja possível produzir e aprender com a liberdade que é cada vez mais 

restringida e atacada na universidade atual. Por isso, devemos valorizar e dar vida aos nossos fóruns 

de democracia direta, desde as reuniões abertas das entidades nos cursos até nossa assembleia geral 

e organismos de luta. 

Cabe aos estudantes, muitas vezes, o papel de apito da panela de pressão, que enuncia o estouro por 

vir. É preciso nos aliarmos com os trabalhadores para preparar a luta unificada contra os ataques 

dos governos. É preciso nos organizarmos para ultrapassar o comodismo e as burocracias que 

corroem a vitalidade e o desejo de luta. 

Apenas a democracia direta e a luta defensiva podem nos levar a superar os problemas atuais da 

universidade. Não há saída que não passe pela organização dos estudantes em unidade com os 

trabalhadores, dentro e fora da universidade, para tomarmos as ruas. 

 

 

USP para todos/as! Construir a Unidade da Esquerda 

Contribuição Unitária da Campanha "Público, Gratuito e Para Todos!”, do Socialismo ou 

Barbárie e de estudantes independentes ao XII Congresso de Estudantes da USP 

Estamos inseridos em uma situação de crise econômica mundial, o que faz com que governos 

aliados aos banqueiros e empresários, no Brasil e internacionalmente, apliquem cortes na educação, 

saúde, previdência, retirada de conquistas sociais e trabalhistas, causando desemprego e 

intensificando lutas e mobilizações pelo mundo todo. Só em março deste ano, o “Ajuste Fiscal” 

promovido pelo governo federal, cortou o orçamento de todas as áreas sociais, a mais afetada foi a 

educação que perdeu pelo menos R$ 9 bilhões, com o pretexto de “salvar a economia da crise”, 

crise pela qual não foi realizada por nós e nem devemos pagá-la. 

No Brasil, as manifestações de Junho de 2013 provocaram uma mudança na situação política, 

intensificando as greves de massa em diversas categorias, a atual greve de servidores das 

universidades federais, as greves e mobilizações de metalúrgicos contra as demissões,além de 

mostrarem a necessidade de uma verdadeira organização que seja capaz de impulsionar 



mobilizações e lutas de toda a juventude, trabalhadores, oprimidos, enfim, de todos aqueles 

insatisfeitos com este sistema que não tem nada a nos oferecer a não ser barbárie. 

A política de cortes promovida pelo Governo Estadual, que tem a mesma lógica de cortes 

promovida pelo Governo Federal, ou seja, ambos trabalham para defender os interesses de grandes 

empresários que dilapidam a universidade pelas Fundações de Apoio (vide último escândalo) e 

banqueiros. Dentro desta perspectiva, os estudantes da Universidade de São Paulo, a mais 

importante do Brasil, devem se conectar com o movimento de milhões de jovens que estão 

dispostos a lutar por seu futuro no Brasil e em todo o mundo!  

 Contra a evasão, por mais Assistência Estudantil para garantir que todos os estudantes 

concluam seus cursos! 

 Pela construção de mais blocos de moradia estudantil! Por mais blocos das mães e pais 

na moradia e creche para todas! 

 Por mais circulares e bandeijões! 

 Chega de filas! Com o pretexto de “crise orçamentária”, 

    A Reitoria juntamente com o Governo Alckmin, dão a desculpa de não haver mais dinheiro para a 

construção de novos blocos para moradia estudantil, abandonaram a construção dos blocos K e L, e 

como “alternativa”, incluem no SAS (Serviço de Assistência Social) o auxílio-moradia muito baixo 

para pagar um aluguel. Isso sem contar que o sistema de seleção para quem merece ou não a bolsa é 

obscuro e a grande maioria que precisa fica sem o auxílio e/ou sem a vaga na moradia. Isso faz com 

que grande parte dos estudantes sem grandes recursos financeiros se vejam na necessidade de 

abandonar os cursos, aumentando a evasão, em especial de mães universitárias. 

Fim do convênio USP - Polícia Militar! Contra o projeto de policiamento comunitário na USP! 

Por mais iluminação nos campi! Fim dos assédios! Fora PM! 

Temos visto recentemente o projeto da Reitoria atrelado a ONU de criar o policiamento comunitário 

baseado na “prevenção” de atos criminosos como assaltos, estupros, etc. Na verdade, esse projeto 

visa controlar a vida política e de toda universidade, para reprimir qualquer tipo de efervescência 

política.  

A função da PM dentro e fora da Universidade é de reprimir e criminalizar aqueles que contestam a 

“ordem” e precisamos discutir o papel dela com o conjunto dos estudantes. A polícia não é um 

aliado ao combate à violência, mas é na verdade o assédio e a violência institucionalizada.  

Desde o acordo entre PM e USP em 2011, os casos de assaltos e violência tem crescido 

enormemente e a justificativa de mais segurança da reitoria, caiu por terra. A única coisa que 

diminui com o convenio PM-USP não foi a violência mas a liberdade democrática de atuar no 

movimento estudantil combinado com as prisões e processos a estudantes e trabalhadores.  

As próprias mulheres – e até crianças do CRUSP - já sentiram na pele o abuso da polícia, na ocasião 

da desocupação da reitoria em que o Crusp foi invadido: um contingente absurdo de policiais, na 

desocupação e fora diversos estudantes foram agredidos, presos e até hoje respondem a processo 

criminal, entre elas uma estudante torturada em uma sala à parte dos demais detidos. 

Agora em 2015 novamente a reitoria tenta potencializar a ação da polícia dentro da universidade, 



não podemos permitir isso, a reitoria tomou esta medida usando os casos de estupros e violência nos 

campi sem consultar os estudantes, trabalhadores e professores, movimento sindical e estudantil. 

Novamente dialoga com o medo para passar suas políticas que de boas intenções não tem nada. E 

também novamente age sem abrir nenhum diálogo com o conjunto da comunidade, ferindo a fraca 

democracia na USP. 

Recentemente a USP foi alvo de denunciada por casos de estupros a mulheres e transgêneros, além 

das recorrentes denúncias sobre estupros a homoafetivos dentro dos campi. Trotes machistas, e o 

mais recente caso do blog misógino de estupradores que colocam um sinal de alvo sobre as 

mulheres da USP, principalmente as da FFLCH. 

 A reitoria juntamente com a ONU (Programa “He for She”), quer responder a isto incluindo na 

comunidade universitária a polícia, órgão do Estado que só serve pra reprimir. Querem implementar 

esse programa com o propósito claro de reprimir e controlar o movimento estudantil e de 

trabalhadores. Entendemos que o Congresso dos Estudantes da USP deve tirar diretrizes para o 

movimento no próximo período da USP deve tirar um programa de enfrentamento a violência 

contra as mulheres e contra o avanço de minar as liberdades democráticas na universidade. É 

necessário uma unidade com as lutas sindicais, inclusive contra os recorrentes casos de assédios 

entre os funcionários e as funcionárias terceirizadas. 

    Por uma estatuinte livre, democrática e soberana! Eleições democráticas para reitor! 

As instâncias de decisão da USP estão engessadas e geridas pelo poder autoritário de reitoria, 

diretoria e indiretamente, pelo governo estadual. Enquanto isso, a participação dos estudantes e 

trabalhadores em luta é criminalizada. Hoje os estudantes mal ocupam cerca de 10% dos conselhos, 

não tendo nenhum poder de fato. A eleição para reitor é praticamente escolhida a dedo pelo 

governador, os estudantes possuem apenas 2% de voto. Precisamos de um novo modelo no qual as 

opiniões dos estudantes e trabalhadores sejam ouvidas e de uma nova estatuinte que as regre.  

    Queremos todos os jovens negros na Universidade! 

Na USP, o Pimesp (Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Público), proposto pelo 

governo estadual, prevê que o estudante que não for aprovado pelo vestibular faça um curso de até 

dois anos de duração, inspirado nos "colleges" norte-americanos e ministrado parcialmente a 

distância, para só então ter direito a uma vaga na USP, na Unesp ou na Unicamp.  

A meta é garantir, também a partir de 2016, que cada turma de cada curso dessas instituições tenha 

50% de alunos oriundos da escola pública e 35% autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. 

Segundo números do governo, para alcançar o percentual, seria necessário incluir 4.520 alunos com 

esse perfil, sendo que 40% viriam do novo curso e os outros 60% seriam garantidos por políticas 

decididas por cada instituição.  

Sob o falso argumento de que não é possível que o Estado tanto federal como estadual garanta 

vagas para todos, aceitam que essa demanda seja suprida por universidades privadas, inclusive 

subsidiadas por dinheiro público (como no FIES ou PROUNI), em vez de exigir que o dinheiro 

público seja investido na abertura de mais vagas nas universidades públicas, inclusive na USP.  

Assim passam a aceitar também que a maioria esmagadora da juventude pobre (majoritariamente 



negra) continue sem a menor perspectiva de acesso ao ensino superior em troca de garantir que um 

pequeno punhado de estudantes autodeclarados “negros” ingressem através de cotas raciais ou nas 

universidades pagas através do PROUNI. Quando dizemos “um pequeno punhado” não estamos 

exagerando. 

Para se ter uma ideia, em 2014 foram 8 milhões e 700 mil jovens que se inscreveram no ENEM 

(Exame Nacional do Ensino Médio), com a esperança de conseguir uma vaga numa Universidade 

Pública. Mas, o Estado brasileiro ofereceu apenas 205 mil vagas nas Universidades Federais e mais 

135 mil bolsas integrais do PROUNI, pagas pelo Governo, com dinheiro público, nas universidades 

privadas. 

 Isso significa que dos 8,7 milhões de jovens que prestaram o ENEM, apenas 340 mil conseguiram 

ingressar no Ensino Superior “gratuitamente”, enquanto que os outros 8,4 milhões terão que pagar 

mensalidade de alguma universidade paga ou ficarão sem estudar. Isso sem falar nos outros milhões 

de jovens que sequer se inscreveram no ENEM e muito menos na FUVEST, pois não acreditam que 

possam ter alguma chance e nem tentam. São esses milhões que jamais serão contemplados com 

políticas como as das Cotas, Pimesp, Inclusp e etc.  

    Fim do vestibular! Educação Pública e Gratuita para todos em todos os níveis já! 

É possível educação pública e gratuita para todos em todos os níveis, com qualidade superior à das 

melhores instituições do mundo, inclusive na Universidade de São Paulo. E é possível já! E não 

estamos falando do Socialismo. A Venezuela, por exemplo, mostrou que, somente por ter iniciado 

um processo revolucionário, ainda inacabado, com a maior parte da economia ainda sob controle 

privado, foi possível erradicar o analfabetismo e garantir o acesso ao ensino superior público e 

gratuito para todos (hoje na Venezuela, e já há vários anos, não é preciso passar num vestibular para 

entrar na universidade: todos que se formam no ensino médio têm direito automático a cursar uma 

universidade pública.  

Na FUVEST de 2015, cerca de 142 mil pessoas se inscreveram e destes apenas 11 177 se 

matricularam, isso sem contar nos que conseguem se formar. Esses números mostram o funil que o 

vestibular é e representam mais um dos obstáculos do acesso ao ensino superior no Brasil. 

    Pelo não pagamento da dívida pública interna e externa! Todo dinheiro necessário para a 

educação! 

No Brasil, em todos os anos é aprovado um orçamento no Congresso Nacional que destina 

praticamente metade da arrecadação de todo o país para o pagamento de juros e amortização da 

dívida pública interna e externa (e, desse jeito, também eterna). Por exemplo, foi aprovado para 

2015 um orçamento de R$ 2,88 trilhões, sendo que destes, R$ 1,35 trilhão devem ser destinados ao 

pagamento de juros da dívida pública (47% de tudo o que se pretende arrecadar no ano). Enquanto 

isso, apenas 101 bilhões estão previstos para a educação (e destes, apenas R$ 20 bilhões para o 

ensino superior).  

Isso mostra a prioridade dos deputados, senadores, governadores e do Governo Federal em relação à 

educação. Para pagar juros de uma dívida que não foi o povo que fez e que já foi paga várias vezes, 

destinam 13 vezes mais do que para a educação. Na verdade, a dívida pública se constitui no 



mecanismo moderno de saque da nação, através do qual o Capital Financeiro continua sugando a 

riqueza do país (mais de R$ 3,7 bilhões ao dia!), de maneira muito mais eficaz do que faziam os 

Impérios europeus com o Brasil-Colônia nos últimos 500 anos. 

O decreto de março que integra o “Ajuste Fiscal” do governo, cortou de todas as áreas sociais, mas 

a mais afetada foi a educação que perdeu R$ 8 bilhões. Alguns setores do Movimento Estudantil 

reivindicam os 10% do PIB para a educação. Certamente isso seria um avanço em relação ao que se 

investe hoje, mas ainda assim seria insuficiente e atrelaria o investimento na educação ao 

crescimento do PIB. Em tempos de crise, se o PIB vier a diminuir (o que não é nem um pouco 

improvável) isso faria diminuir também o investimento em educação. No estado de SP, o repasse de 

valor para a USP está atrelado ao valor do ICMS, se a arrecadação desse imposto cai, 

consequentemente a verba destinada a USP também cai.  

A reivindicação adequada, que a USP e inclusive a UNE deve retomar, é de “Educação Pública e 

Gratuita para todos em todos os níveis!” Nenhuma criança fora da escola, nenhum jovem fora da 

universidade, nenhum brasileiro analfabeto! E que o Governo se vire para bancar isso, não 

importando qual porcentagem do PIB isso represente (mas sabemos que é mais do que 10% - cerca 

de R$ 400 bilhões), não importando com a arrecadação do ICMS. O Estado deve garantir o direito 

de todos os cidadãos à educação em todos os níveis! 

 Unidade na luta entre estudantes, professores e trabalhadores na USP!  

 Contra as terceirizações e privatizações na USP! Contra a desvinculação de todos os 

hospitais Universitários! Por mais contratações de professores e contra os cortes! 

O sucateamento da universidade é visível com as políticas de congelamento da contratação de mais 

professores, número cada vez maior de fundações privadas nos cursos e prédios, terceirizações dos 

bandeijões, a falta de reajuste de salários aos trabalhadores da USP, os cortes nas bolsas e estágios. 

Ressaltamos que a luta por uma Universidade pública, gratuita e para todos é condição necessária e 

corresponde aos anseios da classe trabalhadora e da juventude, e faz parte de uma luta anti-

capitalista e por uma sociedade mais justa, mais igualitária.  

    Fim de todos os processos! readmissão de trabalhadores e reinclusão de estudantes expulsos 

por lutar! Unidade operária estudantil! Abaixo o proibição de festas! 

Lutar pelo fim dos processos e das perseguições e pela reintegração dos excluídos. Não podemos 

permitir uma universidade onde não há autonomia universitária e liberdade de se manifestar 

politicamente. Pelas liberdades democráticas dentro e fora da USP! 

Já são pelo menos 48 federais em greve há mais de 3 meses e setores de trabalhadores  estão em 

greve contra o ajuste fiscal que demite e tira direitos. Entendemos que a USP possui um papel 

canalizante importante para estas lutas e no caso das universidades federais possui as mesmas 

reivindicações, pois ambas sofrem de precarização e privatização do ensino público. 

Todo apoio às greves das universidades federais e dos demias setores de trabalhadores em 

luta! Nenhum corte! Nenhuma demissão! 

 



Assinam a tese USP para todos/as! Construir a Unidade da Esquerda 
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TESE DA FRENTE DE EXTENSÃO DA USP 

PARA O XII CONGRESSO DE ESTUDANTES DA USP 

O que é extensão universitária? 

A Extensão Universitária, segundo o Plano Nacional de Extensão Universitária, elaborado 

pela Rede Nacional de Extensão (RENEX), é “(...) o processo educativo, cultural e científico que 

articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 

universidade e sociedade”. Assim, a Extensão faz parte do tripé da Universidade, no mesmo 

patamar do Ensino e da Pesquisa, a fim de aproximar o conhecimento acadêmico da sociedade e o 

conhecimento popular da universidade. A indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, bem 

como a autonomia das universidades, é prevista na Constituição Federal.  

Como bem coloca o Plano: “A Extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à 

comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de 

um conhecimento acadêmico. (...) Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados, 

acadêmico e popular, terá como consequência: a produção do conhecimento resultante do confronto 

com a realidade brasileira e regional; a democratização do conhecimento acadêmico e a 

participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade. Além de instrumentalizadora desse 

processo dialético de teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão 

integrada do social”. 

A extensão universitária como ferramenta de transformação 

Defendemos que a extensão é uma forma de colocar em contato a universidade e outros 



setores da sociedade, trocando conhecimentos, ideias, tecnologias, soluções de forma horizontal, 

partindo do pressuposto que a universidade não tem em si toda a base necessária para 

unilateralmente produzir um conhecimento que transforme a sociedade.  

Uma universidade pública, através da extensão, pode retribuir à sociedade o que nela é 

investido, democratizando o acesso à mesma e à sua produção. Caso desvinculada de interesses 

sociais e submetida a interesses mercadológicos, a universidade não contempla a maioria da 

população e seus anseios. Portanto, a extensão tem papel importante na retroalimentação do ensino 

e da pesquisa.  

Quanto ao ensino, possibilita ao estudante vivenciar problemas sociais, muitas vezes 

urgentes em nossas cidades e campos, se debruçando sobre soluções possíveis, fomentando a 

criatividade e não a “simples” memorização de conceitos acadêmicos. Além disso, sua prática inclui 

os discentes, docentes, funcionários e sociedade civil como agentes da mudança. Para a comunidade 

universitária, é a oportunidade de se valorizar o conhecimento aprendido ao resignificálo e 

aplicálo. Segundo o Plano Nacional de Educação válido de 2014 a 2024, devese assegurar, no 

mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em 

programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de 

grande pertinência social (Meta 12.7).  

Quanto à pesquisa, a extensão serve como guia para seu desenvolvimento, sendo um 

instrumento que permita o questionamento do que se pesquisa e os intuitos que se tem ao 

desenvolvêla. 

A política de extensão da Universidade de São Paulo 

Ainda que no papel o Ensino, a Pesquisa e a Extensão se equiparem, o que se vê na prática 

na Universidade de São Paulo é um detrimento da Extensão frente o Ensino e a Pesquisa, com sua 

função frequentemente descaracterizada.  

Segundo as Diretrizes de Ação da PróReitoria de Cultura e Extensão da USP, esta 

“distinguese por sua atuação abrangente no âmbito da Universidade. Enquanto as demais 

PróReitorias possuem locus de ação mais circunscritos e definidos, a de Cultura e Extensão atua 

em todas as áreas, seja na complementação de ações de ensino e pesquisa que escapam aos 

desígnios imediatos de suas congêneres, seja por sua vocação para se constituir em elemento de 

aglutinação do conjunto da Universidade, seja ainda por ser o canal aberto de interlocução com a 

sociedade. Não obstante o caráter abrangente da PróReitoria, talvez, por isso mesmo, não se tenha 

clareza sobre a substância da sua atuação, tampouco sobre a relação entre as duas áreas que a 

compõem: apesar de relativo consenso sobre o significado da cultura, a natureza da extensão 

permanece bastante indefinida, dificultando a articulação de ações integradas e produzindo a 

impressão de mútua independência”. Partindo de um conceito indefinido, a extensão na 

Universidade de São Paulo passa a abranger, por exemplo, os cursos pagos, inseridos talvez no que 

aPróReitora classifica como “complementação de ações de ensino e pesquisa”1.  

A profusão de cursos pagos entendidos como atividade de extensão adquire um caráter 

perturbador no contexto de uma universidade pública como a USP. Tais cursos se utilizam da 

infraestrutura da Universidade, além de seu pessoal, a preços exorbitantes, promovendo ainda mais 



o distanciamento da mesma da sociedade, além de enriquecer as diversas fundações da 

Universidade. De acordo com reportagem da Folha de S. Paulo, mais de 27 mil pessoas pagam para 

estudar na universidade pública, e apenas 5% do valor obtido retorna à USP2², num mercado que 

movimenta cerca de 88 milhões de reais e inclui a dispensa de licitação para contratação de serviços 

e intermediação de contratos  o que é ilegal3. O artigo 206 da Constituição Federal determina que o 

ensino seja ministrado com base no princípio da gratuidade nos estabelecimentos oficiais de ensino. 

A Procuradoria Geral da USP justifica a cobrança por tais cursos caracterizando os mesmos como 

atividade de extensão: “se são atividades distintas [ensino e extensão] e a Constituição contemplou 

a atividade de Ensino expressamente com o regime da gratuidade e não o faz para com a Extensão, 

é porque é facultado conferir esse tratamento distinto a essas duas atividades”4. 

_______________________________________________________________________ 

1“Diretrizes de Ação da PróReitoria de Cultura e Extensão” <http://prceu.usp.br/pt/institucional/> 

2“Cursos pagos ganham espaço na USP e já têm 28 mil alunos” Folha de São Paulo, 27/10/2014 

<http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2014/10/1538729cursospagosganhamespaconauspe

jatem28milalunos.shtml?cmpid=%22facefolha%22> Acesso em 08/09/2015. 

3“Negócios entre universidades públicas e empresas são alvo de investigação  Cursos pagos na 

USP movimentaram R$88 milhões” 

<http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/negociosentreuniversidadespublicasempresassao

alvodeinvestigacao15845818#ixzz3lAk0GavQ> 

4 Seminário da PRCEU indica leniência da Reitoria frente aos cursos pagos 

<http://www.adusp.org.br/index.php/movimentodocente/136universidadesestaduais/privatizacao

depatrimoniopublico/2326seminariodaprceuindicalenienciadareitoriafrenteaoscursospago

s> 

Além de nitidamente buscar uma brecha para a cobrança do Ensino na Universidade, tal 

justificativa descaracteriza por completo a função da Extensão, como se esta fosse um guardachuva 

para todas as atividades que não se encaixam no Ensino e na Pesquisa, . Verificamos que esta é 

ainda mais prejudicada pela quantidade de docentes que poderiam dedicarse exclusivamente às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão (gratuitas) da universidade, caso não estivessem 

ministrando tais cursos, inclusive como forma de complementação salarial.  

Na esteira deste desvio da universidade de suas funções públicas, o relatório do Grupo de 

Trabalho Atividade Docente, instituído por portaria da atual gestão da Reitoria da USP, propõe a 

criação de regimes de trabalho docente sem dedicação exclusiva e com carga horária inferior, 

restringindo o acesso ao RDIDP (Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa) e, 

portanto, dificultando as condições de desenvolvimento integrado das atividadesfim da 

universidade e abrindo mais espaço para a inserção de atividades privadas. 

 A privatização da universidade passa também pelas iniciativas na área da segurança dos 

campi que causam seu isolamento físico. Ao aumentar a segregação, aqueles que vivem a USP 

diariamente se tornam, para aqueles que não tem acesso a ela, “objeto” e menos humano; e 

viceversa. Os moradores das comunidades próximas que não podem usar uma das maiores áreas 



verdes da cidade para seu lazer se distanciam cada vez mais dos estudantes, funcionários e 

professores da USP e de suas atividades. O outro se torna cada vez mais objeto, para ambos os 

lados. Acreditamos que, além de iniciativas de aumento da circulação de ônibus e de iluminação, 

também a Extensão, ao aproximar o “outro”, seja também um meio de fazer a Universidade ser 

aberta à sociedade.  

Aqueles que lutam por uma Extensão Universitária popular, que dialogue com a sociedade e 

se aproxime dela, que atenda a suas demandas e não às do mercado, não tem espaço nessa lógica. 

Não há espaço para quem vê na Extensão instrumento para retribuir o investimento que os 

contribuintes fazem e que sustenta a Universidade  investimento ao qual a maioria da população 

não tem acesso. 

A Frente de Extensão e suas reivindicações 

Participam e constroem a Frente de Extensão da USP atualmente os seguintes grupos: 

 Redigir (ECA): Curso de Comunicação e Cidadania, que através de ferramentas da língua 

portuguesa e de discussões promove a emancipação de seus educandos. 

 Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (PRCEU): atua em economia solidária e 

autogestão com grupos visando geração de trabalho e renda nos segmentos catadores, 

saúde mental, artesanato, segurança alimentar etc. 

 Escritório Piloto (Poli): laboratório interdisciplinar com grupos que atuam nas áreas de 

agroecologia, software livre, saneamento básico, manejo de resíduos e estudos de gênero. 

 Educar para o Mundo (IRI): coletivo que pauta a temática da imigração, buscando fazer um 

intercâmbio entre a população imigrante e o ambiente acadêmico através da educação 

popular. 

 Núcleo de Extensão (Ciências Sociais/FFLCH): trabalha com oficinas pedagógicas em 

escolas públicas sobre direito à cidade, participação política, questão de gênero, entre 

outros temas. 

 Colabora (Design/FAU): utiliza ferramentas do design para resolução de problemas através 

do empreendedorismo social. 

 Rosa dos Ventos (ECA): Através de passeios e atividades lúdicopedagógicas com crianças 

e jovens de comunidades periféricas, promove a democratização da cidade, do turismo e 

do lazer. 

 Núcleo de Direito à Cidade (FD): trabalha com processo de usucapião coletivo em um 

terreno de Paraisópolis e com o movimento social de moradia local.  

Dada a importância da Extensão no tripé da universidade, defendemos: 

 recurso fixo no orçamento da USP para a extensão, bem como sejam facilitados os meios para 

os grupos terem acesso a este recurso, para custeio do grupo, não apenas a bolsas concedidas 



individualmente; 

 espaços físicos que comportem as atividades dos grupos de extensão, sendo a situação física 

atual limitante para o desenvolvimento dos projetos; 

 reconhecimento institucional dos projetos de extensão; 

 inclusão de créditos para a extensão nas grades curriculares; 

 reivindicar que a avaliação docente leve em consideração ensino, pesquisa e extensão em 

igualdade e manutenção do RDIDP como regime prioritário de contratação. 

 

 

RUA no XII Congresso dos Estudantes da USP 

Essa é a tese do RUA – Juventude Anticapitalista e independentes para o XII Congresso de 

Estudantes da USP. Esse é um momento fundamental para a reorganização do movimentoestudantil, 

atualizando suas formulações políticas e funcionamento, e colocando cada vez mais estudantes para 

lutar contra o projeto de educação de Zago e de Alckmin, e também contra os ataques do governo 

federal. O movimento estudantil deve estar sempre na RUA, ao lado da classe trabalhadora, pela 

transformação radical da sociedade e somente com um movimento Organizado, massivo e 

combativo venceremos esta luta!. Te convidamos para conhecer nossas propostas para um 

movimento estudantil à altura dos nossos desafios. 

A SAÍDA É PELA ESQUERDA 

A conjuntura política brasileira passa por um momento ímpar. A crise econômica se aliou a uma 

crise política, e a juventude e os trabalhadores são os mais atacados: ajuste fiscal, cortes em áreas 

sociais, MPs 664 e 665, PL da terceirização. Somase nesse pacote de ataques a “Agenda Brasil”, 

verdadeira afronta a décadas de luta. Não há dúvida: Dilma e PT jogam para nós a conta da crise.  

Esse cenário abre espaço para avanço de pautas conservadoras, materializadas em figuras como 

Eduardo Cunha. A redução da maioridade penal e a retirada dos debates de gênero dos planos de 

educação aprofundam a péssima condição de vida de mulheres, LGBTs e do povo negro, que 

também pagam a conta da crise.  

Em São Paulo, após 20 anos de PSDB, a situação é idêntica. Só em 2015 vimos aumento da tarifa 

do transporte, crise hídrica, chacinas em Osasco e Barueri e ataques à educação pública. O PSDB 

não é uma alternativa para a juventude e os trabalhadores!  

Acreditamos que é tarefa do movimento estudantil da USP construir uma saída pela esquerda, com 

um novo campo, ao lado de movimentos como MTST, com independência política dos governos e 

dos capitalistas – como demonstram nossas conquistas desde Junho de 2013!  

➢ Contra a Agenda Brasil e o ajuste do PT, PMDB e PSDB  



➢ Pela taxação das grandes fortunas e pelas reformas populares  

➢ Campanha contra a redução da maioridade penal e pelo Fora Cunha 

POR UM OUTRO PROJETO DE EDUCAÇÃO 

A educação não escapou do ajuste do governo federal, que já cortou mais de R$10bi do setor, tendo 

como resposta greves nas universidades. A “Pátria Educadora” não passou de uma piada, já que se 

investe menos de 4% do PIB na educação. Isso acontece porque a educação não é prioridade para o 

governo, que não encara como seu dever garantir este direito de todos. Muito pela contrário, 

educação é vista como mercadoria.  

É central revermos nossas grades curriculares. A educação superior é organizada para nos 

tornarmos apenas mão de obra para o mercado de trabalho, nos moldando ao invés de nos libertar. 

A universidade deve ser local de emancipação e de produção de conhecimento transformador! 

Estamos em defesa de outro projeto. A educação deve ser pública, gratuita, universal, laica e 

libertadora, o que só se faz com mais investimento e combate à educação racista e patriarcal.  

➢ Contra os cortes na educação: 10% do PIB para a educação pública já 

➢ Todo apoio à greve das federais 

➢ Pela construção do II Encontro Nacional de Educação 

➢ Por uma educação libertadora, inclusiva e combativa a toda forma de opressão 

A USP EM DISPUTA: CONTRA A PRIVATIZAÇÃO! 

Na USP também estamos sofre ndo uma série de ataques, como os cortes de bolsas, o Programa de 

Incentivo à Demissão Voluntária, com precarização e terceirização do trabalho, a não abertura de 

vagas nas creches, a não contratação de novos professores e funcionários. Nesse cenário, 

retomamos a luta pelo aumento do repasse às universidades estaduais para 11,6% do ICMS para 

termos universidades de qualidade.  

Recentemente foi divulgado esquema de corrupção envolvendo José Roberto Cardoso, diretor da 

FUSP, e o reitor Zago. A “LavaJato da USP” descobriu diversos contratos entre a FUSP e empresas 

de docentes, envolvendo cerca de R$2,3 milhões! Zago também pretende acabar com a dedicação 

exclusiva dos professores da USP, mas mantêla integral – ou seja, os professores seriam obrigados a 

ser contratados pelas fundações privadas da USP, piorando suas condições de trabalho.  

É nítido o projeto de Zago e Alckmin para a USP: precarizar para privatizar. O movimento 

estudantil tem como tarefa disputar, em conjunto com professores e funcionários, a luta em defesa 

do caráter público da USP! 

➢ Apuração dos casos de corrupção e auditória pública dos gastos 

➢ Aumento de vagas nas Universidades Estaduais e 11,6% do ICMS para as universidades 



➢ Por uma estatuinte livre, soberana e democrática e eleiçõe s diretas e paritárias para reitor e 

diretores de unidade, com o fim da lista tríplice 

➢ Contra as fundações privadas na USP e a desvinculação do H U e do HRAC 

➢ Efetivação dos terceirizados e ocntratação de novos funcionários. 

FORTALECER A EXTENSÃO POPULAR 

A extensão universitária é a garantia de um contato do estudante com a sociedade, evitando o seu 

isolamento no mundo acadêmico. É necessário que o movimento estudantil da USP avance na 

defesa do tripé ensinopesquisaextensão e tome como tarefa a construção do movimento na extensão 

universitária, institucionalmente precarizada, afirmando seu caráter popular e autônomo. Um 

projeto extensionista deve garantir o protagonismo estudantil e reconhecimento institucional, 

investimento e espaços!  

➢ Pela construção da Frente de Extensões da USP 

➢ Pelo incentivo institucional da universidade às extensões, com aumento de bolsas 

COTAS E PERMANÊNCIA ESTUDANTIL JÁ! 

A USP é a universidade mais elitizada do país e a FUVEST é um filtro social. Hoje, menos de 10% 

dos alunos, 1% do corpo docente e 0% do Conselho Universitário da USP são negres, explicitando 

o papel da USP de mantenedora do privilégio branco.  

O Programa de Inclusão Social foi insuficiente para mudar este cenário e a reitoria agora quer a 

“inclusão dos melhores do ENEM”, que também não mudará a situação. Apenas 2% das vagas 

abertas para 2016 serão destinadas para cotas raciais, perpetuando a universidade branca. O 

movimento negro tem avançado na sua auto-organização com a Ocupação Preta e o I Seminário de 

Negros e Negras da USP dando o recado: a luta por cotas é uma luta de combate ao racismo 

estrutural da sociedade e de reparação histórica!  

E se entrar já é difícil, continuar na USP é uma batalha diária para muitos. A evasão estudantil, 

especialmente de negres, mulheres e LGBTs, é uma triste realidade. É preciso que a luta pelo acesso 

esteja atrelada à luta por permanência estudantil, envolvendo políticas de transporte, cultura, apoio 

pedagógico, acesso a material didático, saúde e creches. Em momentos de crise e ajustes, a 

tendência é que os ataques recaiam sobre os que já são historicamente oprimidos, principalmente 

através de cortes na permanência. 

➢ Cotas raciais e sociais já. Implementação do PL da Frente próCotas 

➢ Em defesa do Núcleo de Consciência Negra 

➢ Realizar um questionário para mapear nossa demanda por assistência estudantil 

➢ Bandejão, creche e moradia em todos os campi! Pela ampliação de vagas nas moradias, com 

vagas adequadas para as estudantes mães 



➢ Contra os cortes das bolsas estudantis e por bolsas de pelo menos 1 salário mínimo. 

EM DEFESA DOS ESPAÇOS ESTUDANTIS 

A reitoria tem promovido uma ofensiva aos espaços estudantis. Os locais de vivências e sedes dos 

CAs são nossa garantia de convivência e articulação política e não podemos perdêlos.  

Querem também acabar com as festas. Com as denúncias de violência na universidade, ao invés de 

propor uma política de redução de danos e um plano alternativo de segurança, a reitoria optou pelo 

proibicionismo em relação às festas, ao consumo de álcool e outras drogas postura que não é 

eficiente na diminuição no consumo dessas substâncias.  

Importante frisar a mentalidade por trás dessas medidas: colocasse como causa da violência 

oconsumo de drogas. Isso mostra a falta de compreensão de que o verdadeiro culpado pela violência 

sofrida nesses espaços não são as drogas, mas a opressão estrutural e a desigualdade social. 

➢ Pela devolução dos espaços estudantis tomados e uma ampla campanha pela devolução doespaço 

do DCE 

➢ Contra a proibição das festas: que a reitoria incentive campanhas de redução de danos e não o 

proibicionismo 

➢ Fortalecimento da FUMA 

PM NÃO É SOLUÇÃO! 

A situação da segurança na USP é grave. Recusamos o entendimento racista de que a violência teria 

origem em “pessoas estranhas à USP”,como os moradores da São Remo. A violência na USP é 

resultado de seu projeto de isolamento do restante da sociedade, tornando os campi desertos e mal 

iluminados. 

A reitoria tentou solucionar o problema com a PM, o que não resolve, já que a PM é ela mesma um 

instrumento de profunda violência aos pobres. Agora, Zago quer aplicar o sistema “Koban”, que 

tem como única diferença o aumento da presença ostensiva da PM, disfarçada sob o véu de “polícia 

comunitária”. Para nós, o que a USP precisa é de um plano alternativo desegurança! 

➢ Por um plano alternativo de segurança. Com mais iluminação nas ruas e transporte público, 

treinamento da Guarda Universitária em direitos humanos e aumento do efetivo feminino 

➢ Fim do convênio USPPM, não ao Koban 

➢ Contra câmeras e catracas na USP! Por uma USP aberta a todos 

A NOSSA LUTA É TODO O DIA 

A universidade reflete as contradições da sociedade, institucionalizando as opressões. Vivemos um 

momento de crescimento da militância autoorganizada, que cumpre um papel fundamental, já que 



são espaços privilegiados para nós mulheres, negres, e LGBTs– participarmos do debate político. É 

essencial a articulação desses espaços com o restante do movimento estudantil. 

Mulheres 

Ano passado, o movimento feminista conquistou a CPI das universidades paulistas a partir de 

denúncias de estupro e assédio e o II Encontro de Mulheres Estudantes foi central para a nossa 

articulação, mas a reitoria segue ignorando nossas demandas e propostas para o combate à violência 

contra a mulher. O exemplo disso é a articulação de Zago com a ONU, para trazer para a USP um 

programa de “erradicação da violência contra a mulher", passando por cima do nosso acúmulo. 

Tratase de um projeto que não leva em conta os recortes LBTs e de raça e classe essenciais para 

políticas efetivas. Esse não é o caminho para o combate à violência contra a mulher na USP! Não 

vamos nos calar diante do autoritarismo da reitoria! 

LGBTs 

A organização das LGBTs vem crescendo cada vez mais dentro da universidade com Coletivos 

LGBTs surgindo em diversos cursos. Com o crescimento do movimento, a negligência às nossas 

demandas vem sendo cada vez mais escancarada: políticas de conscientização, um projeto de 

educação emancipadora, canais de diálogo e segurança dentro da universidade são pautas básicas 

que não são atendidas. A situação ainda é agravada com os cortes de gastos, já que nós sofremos 

ainda mais com falta de permanência, recaindo principalmente sobre 

travestis e pessoas trans. É a partir da luta crescente das LGBTs que vamos conseguir avançar por 

uma universidade cada vez mais livre de opressões! 

Negritude 

Nós estamos na universidade mais racista do país, que se recusa a travar um debate sério sobre 

acesso e permanência para a população negra. Estamos vivendo uma conjuntura de ataques aos 

nossos direitos, afetando prioritariamente a população negra e periférica, que encontra dificuldades 

para se manter na universidade e que muitas vezes só está na USP enquanto terceirizada. Olhando 

para a conjuntura nacional, é essencial travarmos a luta contra a redução da maioridade penal, que 

retira a juventude negra das escolas para colocála dentrode cadeias. A luta anticapitalista é uma luta 

antirracista! 

➢ Fortalecimento dos espaços autoorganizados 

➢ Criação do Centro de Referência para vítimas de violência e opressão (com ouvidoria, 

tratamento psicológico, assistência jurídica, políticas preventivas) 

➢ Por cotas para travestis e transexuais, pelo combate à transfobia e reconhecimento do nome 

social 

➢ Fim do trote racista, machista e LGBTfóbico, com iniciativas de combate às opressões nas 

calouradas 

POR UM MOVIMENTO ESTUDANTIL MASSIVO E DEMOCRÁTICO 



Entendemos o Movimento Estudantil (ME) enquanto um movimento social que atua na defesa da 

educação pública, aliando suas lutas em defesa de todos os sujeitos oprimidos pelo capitalismo. É 

uma importante ferramenta de transformação da sociedade. Infelizmente , apesar de o ME da USP 

ser um dos importantes polos de lutas independentes e ter suas vitórias, ele não está hoje à altura de 

sua tarefa. Isso é consequência de um processo de fragmentação da esquerda e das lutas, e também 

de vícios próprios que são reproduzidos e naturalizados.  

Entramos em uma dinâmica de movimento de poucos e para poucos. Há um setor que acha razoável 

que um pequeno grupo de pessoas siga se reunindo sem que isso faça diferença na vida dos 

estudantes. Seguimos com assembleias esvaziadas e marcadas por gritarias, votações intermináveis 

sobre as próprias votações, provocações desrespeitosas e pouca busca de diálogo e ação coletiva. O 

efeito disso é que estudantes são desestimulados a continuar nestes espaços, criando rejeição ao 

movimento. Ganha quem grita mais alto, mas sai perdendo o próprio ME, e, especialmente as 

mulheres, LGBTs e negres, estruturalmente afastados da política.  

Um movimento que se proponha a ser amplo e massivo não pode ficar assim. Não podemos 

naturalizar assembleias onde só homens, héteros, brancos e "viris" se colocam. É urgente 

construirmos fóruns radicalmente democráticos e que façam sentido para os estudantes. O 

movimento precisa de maior participação dos estudantes, já que apenas com um movimento 

massivo e enraizado em toda a USP é que seremos capazes de vencer Zago e Alckmin!  

Acreditamos que é necessária também uma transformação no funcionamento do DCE, que precisa 

ser democratizado e dinamizado, funcionando com gestão proporcional e GTs temáticos abertos, 

ampliando o debate político da nossa entidade. Precisamos também fortalecer o movimento nos 

cursos, com mais contato entre DCE e CAs, realizando atividades conjuntas, Conselho de Centros 

Acadêmicos (CCA) com alta periodicidade e Encontros de Centros Acadêmicos anuais. 

➢ Diretoria do DCE eleita de forma proporcional entre as chapas inscritas que atingirem uma 

votação mínima. A entidade deve funcionar por reuniões ao menos mensais e por GTs temáticos 

abertos, além de CCAs periódicos e Assembleias 

➢ Fortalecimento dos coletivos e Frentes de combate às opressões, FUMA e Frente de Extensão da 

USP. Encampar as resoluções do II EME da USP, do I Encontro LGBT da USP e do Seminário de 

Negros e Negras da USP 

➢ As assembleias devem ser convocadas pela gestão, virtual e presencialmente; começando no 

máximo 30min de atraso e com teto às 22h30. A gestão deve se responsabilizar pela mesa, por um 

telão com relatoria e que o tempo de uma fala de uma pessoa seja interrompido quando ela for 

desrespeitada 

➢ Fortalecimento da Oposição de Esquerda da UNE: uma entidade nacional como a UNE precisa 

ser transformada para estar a serviço dos estudantes__ 

 

 



NENHUMA A MAIS: CHEGA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER! 

A realidade das mulheres na Universidade de São Paulo escancara o machismo estrutural presente 

na instituição. Desde a CPI que o movimento de mulheres arrancou da reitoria ano passado nada foi 

feito por parte desta e da burocracia acadêmica, para efetivamente combater os estupros e a 

violência contra as mulheres. Assim como os governos, que pouco ou nada ligam para a segurança 

das mulheres, o reitor Marco Antonio Zago defende os estupradores da medicina, mas não dialoga e 

nem atende as reivindicações do movimento de mulheres presente dentro da universidade. Enquanto 

pune aqueles que lutam contra sua estrutura machista, racista e LGBTfóbica, dá apenas 6 meses de 

suspensão para um comprovado estuprador de 4 estudantes na medicina, permitindo que esse se 

forme médico daqui alguns meses. Recentemente um blog chamado Blog do Tio Astolfo publicou o 

“Guia definitivo de como estuprar uma mulher na FFLCH USP”. Um verdadeiro culto ao estupro, 

que classifica mulheres bissexuais como mulheres imundas que merecem ser estupradas e escancara 

não só as rotas de estupros presentes na universidade, mas o machismo e a conivência da reitoria e 

da policia militar com os estupradores. 

Pressionado pela mídia, a reitoria apresenta o programa “HeForShe” (Ele Por Ela) da ONU 

mulheres, como resposta às demandas por políticas de combate à violência contra a mulher.  

O programa é descrito como um movimento solidário que tem como foco a igualdade de gênero. A 

meta é engajar meninos e homens para que sejam agentes de mudança, encorajandoos a falar sobre 

esses e outros assuntos, a fim de alcançar o objetivo do projeto: a equiparidade entre os sexos, por 

meio do impulsionamento de ações contra desigualdades direcionadas a meninas e mulheres e 

conscientização do sexo masculino sobre os direitos das mulheres. Mas Zago faz isso sem consultar 

o movimento feminista da universidade e ignorando os nossos acúmulos históricos na pauta, o que 

resulta numa proposta insuficiente e que não nos contempla. A revolta e indignação diante de tantos 

absurdos fez com que mais de 300 mulheres se organizassem em um ato para dizer que  não 

aceitariam Nenhuma a Mais!  

Nós, mulheres, reafirmamos: não aceitamos nenhuma das políticas que a reitoria oferece como 

solução! A ONU, além de escamotear a luta das mulheres com esse programa, é um dos maiores 

braços do imperialismo mundial, a grande máquina que se utiliza do machismo como ideologia para 

superexplorar mulheres trabalhadoras por todo o mundo: os homens ganham cerca de 30% a mais 

do que as mulheres, que estão nos postos mais precarizados e de menor qualificação, e se a 

diferença for colocada entre um homem branco e uma mulher negra, a diferença sobe para 70% – e 

tem alguém lucrando com isso.  

Fora dos muros da universidade, a realidade não é diferente. A violência contra a mulher é tão grave 

que chega a ser considerada uma epidemia mundial, sendo o Brasil um dos líderes nas listas de 

violência contra a mulher, ocupando o 7o lugar no ranking de feminicídios da ONU e o 2o destino 

mais perigoso para mulheres, de acordo com o jornal inglês Daily Mail. No entanto, o governo 

Dilma tem investido cerca de 0,26 centavos por mulher anualmente no combate à violência contra a 

mulher, isso em períodos de estabilidade econômica. Apesar de ser uma mulher, Dilma ainda se cala 

diante das milhares de mulheres mortas por abortos clandestinos, tudo para garantir o apoio das 

bancadas religiosas e conservadoras. Além disso, com a crise, as primeiras a sofrerem com os cortes 

são as mulheres: o ministério de políticas para a mulher, principal responsável por tocar os 

programas de combate à violência, perderá seu status de ministério para se transformar em 



secretaria, e contará com R$ 109 milhões a menos esse ano para suas ações, ou seja, um corte de 

56,2% no seu orçamento. 

● As mulheres, dentro e fora da USP querem o fim da violência: 1% DO PIB NO 

COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER JÁ! 

● Somos contra o programa “HeForShe” da ONU! 

● NENHUMA A MAIS: Por uma forte campanha de combate à violência contra a mulher! 

AS MULHERES NÃO VÃO PAGAR PELA CRISE 

De todos os lados, governos e reitorias querem passar a conta da crise para trabalhadores e para a 

juventude, especialmente para as mulheres, negrxs e LGBTs. Em momentos de cortes e ajustes, são 

os setores oprimidos por os primeiros a sofrer com a precarização e com a perda de direitos.  

Com as mulheres, o caso é bastante evidente. Os diversos planos de cortes do governo afetam de 

maneira categórica as mulheres que tem maior rotatividade em seus postos (menos tempo de 

trabalho) e estão alocadas nos setores mais precarizados e com menor qualificação. A terceirização, 

por exemplo, que nos 12 anos do governo do PT saltou de 4 para 12 milhões de pessoas, com a 

PL4330 vai aprofundar a precarização do trabalho e seguir afetando principalmente as mulheres, 

quanto mais as negras e LBTs, que são as primeiras a serem terceirizadas. Da mesma forma, as MPs 

664 e 665, que prevem uma maior restrição no acesso ao seguro desemprego ou a benefícios como 

pensões e aposentadorias, também atingem diretamente as mulheres, que por serem as responsáveis 

pelo trabalho doméstico, sofrendo dupla jornada de trabalho, e ganharem menos do que os  maridos, 

dependem mais destes benefícios. E ainda temos a Agenda Brasil, que prevê a cobrança pelos 

serviços do SUS, no qual as mulheres representam 70% das usuárias, sendo as mulheres negras a 

imensa maioria. Sem contar o corte das secretarias de mulheres, políticas raciais e de direitos 

humanos, que, juntas, somam cerca de R$ 340 milhões em cortes de orçamento. 

 Na USP, com a crise, Zago pesou a mão com os setores oprimidos: além do corte de bolsas, logo no 

começo do ano, como resultado da política de demissão voluntária e do congelamento de 

contratação de funcionários, sequer abriu vagas para as creches, cortando mais 140 vagas pelos 

campi da universidade. Esses ataques à permanência estudantil afetam prioritariamente as mulheres 

mães, que muitas vezes se vêem forçadas a largar seus cursos, tanto pela falta de vagas nas creches 

quanto pela falta de apartamentos adaptados no CRUSP. A falta de moradia é um grande ataque 

também para as mulheres LBTs, que muitas vezes são expulsas da casa de suas famílias e dependem 

desse auxílio. De modo geral, as mulheres negras são a maioria dentre as mulheres afetadas por 

todos esses ataques: as estudantes que mais precisam de permanência e as trabalhadoras que são 

mais precarizadas, quase sempre dentro o quadro terceirizado da universidade, e que menos podem 

pagar por creches para seus filhos.  

A realidade das poucas mulheres trans que entram na universidade é ainda pior, enquanto lá fora 

sofrem com os piores postos de trabalho, tendo mais de 90 % da população na prostituição, aqui 

precisam encarar a transfobia estrutural passando por um processo muito burocrático para terem 

direito ao seu nome social e não possuem políticas voltadas para sua permanência na universidade. 



Precisamos erguer um forte movimento contra a transfobia, pela aprovação da lei Jõao Nery, em 

defesa do direito a identidade de gênero e pela desburocratização do nome social das pessoas trans.  

● As mulheres não vão pagar pela crise: contra o ajuste fiscal de Dilma e do congresso reacionário! 

Não à Agenda Brasil, ao PPE (Plano de Proteção ao Empresário), ao PL 4330 e às MPS 664 e 665! 

● Fim do PiDV! Contra o desmonte da universidade! Contratação imediata de mais funcionários! 

● Queremos permanência: Por vagas nas creches! Moradia para mães estudantes! Não à elitização 

da universidade! 

● Cotas raciais já! 

● Por uma universidade pública, gratuita e de qualidade! 

● Contra a transfobia estrutural da universidade, pelo direito ao nome social: As mulheres trans 

merecem respeito! Aprovação da lei João Nery! 

● Efetivação de todas as terceirizadas sem concurso público! 

POR UM PLANO ALTERNATIVO DE SEGURANÇA 

Além de tudo, Zago ainda usa do grave problema de violência contra a mulher como bandeira para 

concretizar seus planos: elitizar ainda mais a universidade de São Paulo, coibindo os espaços de 

convivência estudantil e colocando a PM pra dentro do Campus. O reitor tem travado uma 

verdadeira cruzada pela higienização e elitização da universidade, desde sua política de cortes até 

sua política de segurança. 

 A proibição das festas e consumo de álcool na universidade mascara a causa real dos assédios e 

estupros que por vezes ocorrem nesses espaços. Nenhuma mulher é agredida por estar bêbada e 

nenhum homem agride por ter consumido drogas! A causa desses abusos é o machismo que 

estrutura nossa sociedade e coloca nossos corpos enquanto disponíveis. Essa proibição não evita 

que esses casos aconteçam. Essa política proibicionista em conjunto com a presença da polícia 

militar no campus, vem nos marcos de um avanço da reitoria sobre o movimento estudantil e de 

oprimidos, que tem como consequência a criminalização de seus espaços (não podemos esquecer 

que o Núcleo de Consciência Negra quase foi demolido em 2013). Por outro, também demarca a 

elitização dos espaços universitários, dificultando ainda mais o acesso da juventude pobre e 

periférica (e principalmente negra), que já não pode estudar na universidade, ao campus – a reitoria 

quer uma USP elitista, machista e racista!  

Nós, mulheres estudantes, não achamos que qualquer uma dessas políticas é solução para a 

violência contra a mulher. A Polícia Militar não significa e nunca significou uma proteção real para 

as mulheres, especialmente para as negras e LGBTs. Pelo contrário, é a instituição mais racista, 

machista e LGBTfóbica do Estado pratica um verdadeiro genocídio nas periferias. É impossível 

imaginar um tratamento humano a uma vítima de violência vindo dessa instituição. O modelo 

comunitário (koban) proposto pela reitoria, não muda o caráter da instituição ou de seu projeto. 

Além do mais, a USP já fez sua experiência com a PM: desde de 2011, quando o convênio foi 

firmado, os casos de violência na universidade e de estupros não só não diminuíram, como 



aumentaram! A presença da policia no campus só serve aos interesses da reitoria de vigiar e reprimir 

toda e qualquer organização política e sindical dentro da universidade.  

Mas as mulheres da universidade tem se organizado. Em 2014, fizemos o II Encontro de Mulheres 

Estudantes, onde elaboramos um plano de segurança alternativo tendo como eixo prioritário uma 

campanha de combate à violência contra a mulher na USP. Zago, no entanto, ainda não atendeu a 

nenhuma de nossas demandas! Exigimos que o reitor ouça as mulheres e suas pautas: Queremos um 

plano de segurança alternativo, com o  fortalecimento da guarda universitária, que conte com 

efetivo feminino e treinamento adequado, sob controle da comunidade universitária, pois não temos 

nenhuma confiança numa guarda a serviço dos interesses da reitoria! PM não é a solução!  

● Fortalecer o caráter público daUniversidade, abrir a USP para a cidade para que a população de 

fora dela possa ocupar o campus como um espaço vivo de lazer, cultura e produção de um 

conhecimento a serviço das mulheres, LGBT, negros e toda população oprimida e explorada. 

● Por um plano alternativo de segurança! Não à Polícia Militar! 

● Pelo fortalecimento da Guarda Universitária, com efetivo feminino e treinamento adequado e sob 

controle da comunidade universitária! 

● Por um centro de referência às mulheres vítimas de violência que preste assistência jurídica, 

psicológica e médica às vítimas! 

● Mais iluminação no campi, poda das árvores e volta das linhas de ônibus cortadas! Queremos 

mais circulares noturnos! Busp para as trabalhadoras terceirizadas! 

● Averiguação dos casos; punição e expulsão aos agressores já! 

MACHISMO NO MOVIMENTO ESTUDANTIL: NÃO PASSARÁ! 

O movimento estudantil da USP tem um grande histórico de lutas, sendo referência dentro e fora da 

universidade. E como uma ferramenta dos estudantes, acreditamos que ele deve ser um espaço 

aberto, democrático e inclusivo: o combate às opressões deve vir de dentro!  

As mulheres historicamente foram relegadas ao âmbito privado e retirada dos espaços políticos. 

Mesmo dentro dos espaços da esquerda, muitas vezes nos vemos constantemente desencorajadas a 

nos reconhecermos enquanto sujeitos políticos e a nos posicionarmos. Os espaços do movimento 

estudantil acabam sendo palco de opressão, com mulheres sendo interrompidas no meio de suas 

falas ou até mesmo tendo o microfone arrancado de sua mão. Situações como essa levam muitas 

mulheres a não se interessarem pela política e a não se verem reconhecidas nesses espaços, como se 

nós não fizéssemos parte deles. Não podemos permitir que uma de nossas maiores ferramentas de 

organização siga excluindo as mulheres.  

O machismo divide não apenas a classe, mas também o movimento, e enfraquece a luta. É 

absolutamente imprescindível que a luta das mulheres, dxs negrxs e LGBTs seja tomada de 

conjunto pelo movimento estudantil: juntos somos mais fortes! Só em unidade venceremos nossos 

inimigos, que são grandes, e todos os seus ataques. Mulheres, negrxs, LGBTs, movimento 

estudantil e de trabalhadores – a luta é uma só! 



● Por um movimento estudantil democrático e inclusivo – que combata o machismo, o racismo e 

LGBT*fobia! 

● Pelo fortalecimento dos espaços autoorganizados! 

● Pela adesão do movimento estudantil geral às pautas feministas! A nossa luta não é secundária! 

● Por um movimento que lute ao lado das pautas das trabalhadoras, que também são nossas pautas, 

e contra os ataques do governo Dilma. 

ASSINAM 

Plenária de Mulheres Estudantes da USP 

Movimento Mulheres em Luta 

RUA  Juventude Anticapitalista 

Juntas 

Coletivo Pr’Além do Muros  construindo a ANEL 

ANEL 

Quilombo Luísa Mahín 

Coletivo Feminista Lélia Gonzales 

Frente de Mulheres do coletivo Rizoma 

CALC 

Coletivo Feminista da ECA 

Frente Feminista FeUSP 

Pão e Rosas 

Juventude às Ruas 

Frente Feminista da USP 

Coletivo Feminista Raiz Fulô 

Coletivo Feminista Buquê de Espertirina  USP RP 

 

 

TESE BALAIO 



CONJUNTURA 

Nos últimos doze anos no Brasil, vivemos um período de conquista de direitos sociais, 

desenvolvimento econômico e melhorias concretas nas condições de vida da classe trabalhadora, da 

juventude e do povo brasileiro. Contudo, o projeto de desenvolvimento que possibilitou gerar 

empregos, elevar salários e ampliar direitos sociais não passou por transformações estruturais, 

enfrentando os interesses centrais daqueles que sempre tiveram o poder no país.  

Desse modo, os principais instrumentos de poder da classe dominante permaneceram intactos, como 

o oligopólio das comunicações, a hegemonia do capital financeiro, o conservadorismo no sistema 

político impulsionado pelo financiamento empresarial de campanhas e partidos, o predomínio de 

grandes empresas privadas no ensino superior, o controle do agronegócio sobre a produção no 

campo e o controle da especulação imobiliária sobre a dinâmica das cidades. 

Após a aguda polarização nas eleições presidenciais de 2014, em que o povo brasileiro expressou 

sua opção por aprofundar os avanços sociais que havíamos conquistado, a opção do governo federal 

foi por buscar conciliar com os setores conservadores e neoliberais, implementando um ajuste fiscal 

recessivo, liderado pelo Ministro da Fazenda, Joaquim Levy. O ajuste fiscal tem aprofundado a 

recessão no país, cortado direitos das/dos trabalhadores e recursos de áreas sociais, com destaque 

para a educação.  

Além disso, o ajuste fiscal cria condições para maior margem de atuação do Legislativo 

conservador, de setores do Judiciário, do oligopólio das comunicações e da oposição de  direita que 

se articulam por diversos caminhos para derrotar e criminalizar os movimentos sociais e as 

organizações da classe trabalhadora e da juventude, reduzir direitos e ampliar a exploração das 

trabalhadoras e trabalhadores. 

É nesse quadro que Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, articula suas manobras e 

golpes para aprovar sua agenda de retrocessos como a Lei das Terceirizações, a redução da 

maioridade penal e a constitucionalização do financiamento empresarial de campanhas. O 

aprofundamento criminalização e do extermínio da juventude negra, trabalhadora e da periferia está 

na ordem do dia do Congresso Nacional e Cunha é sua maior expressão 

Ao mesmo tempo, Renan Calheiros, presidente do Senado, apresenta uma Agenda contra o Brasil, 

com um conjunto de propostas neoliberais e de desmonte de direitos garantidos pela Constituição de 

88. Além disso, Renan Calheiros é um dos maiores articuladores do projeto que pretende acabar 

com o regime de partilha na exploração do petróleo brasileiro, reduzindo o papel da Petrobras e 

abrindo nossas riquezas naturais para multinacionais estrangeiras. 

Há ainda aqueles que pretendem interromper o mandato da presidenta Dilma e impor à força seu 

projeto, provocando um profundo retrocesso nas conquistas sociais e democráticas pós ditadura 

militar no Brasil.  

Por tudo isso, a defesa das liberdades democráticas e da democracia das últimas décadas é tarefa 

fundamental do atual momento. Para que possamos fazer isso, é preciso defender a mudança na 

política econômica do governo federa l. É preciso fazer com que os ricos paguem a conta da crise 

que produziram, com a taxação das grandes fortunas ; reduzir a taxa de juros , para ampliar o 

investimento e o desenvolvimento econômico; executar plenamente o orçamento público e 

reverter os cortes na educação . Queremos uma agenda para o Brasil que amplie as liberdades 

democráticas, a democracia, o desenvolvimento soberano e os direitos sociais e da classe 

trabalhadora. Para isso, é fundamental a luta pela Reforma Política que acabe com o 

financiamento empresarial de campanhas e partidos, aliada à luta por uma Constituinte 

exclusiva e soberana do sistema político. Outra luta central é a democratização dos meios de 



comunicação que não permita o oligopólio das comunicações. É preciso que avancemos nas 

reformas estruturais no país, como a R eforma Agrária, a Reforma Urbana, a desmilitarização das 

polícias e a Reforma Universitária . 

A defesa da Petrobras, do modelo de partilha e da política de conteúdo nacional também são 

centrais nesse momento. Não podemos aceitar que nossas riquezas sejam mais uma vez apropriadas 

por empresas estrangeiras contra os interesses do desenvolvimento autônomo do Brasil. Precisamos 

caminhar no sentido da defesa da soberania nacional e da integração latinoamericana. 

Se a nível federal debatemos como aprofundar as transformações e conquistas, em São Paulo nossa 

tarefa imediata é derrotar a hegemonia neoliberal e conservadora . Governado pelo PSDB há mais 

de 20 anos, implementasse no estado uma política n efasta às classes populares e que se contrapõe 

às conquistas sociais no Brasil como um todo nos últimos 12 anos. 

É marca do projeto representado pelo PSDB no estado a privatização e a desvalorização dos 

serviços públicos e a ausência de uma política econômica capaz de reavivar a capacidade produtiva 

no estado. A deficiência de investimento e a incapacidade de planejamento no que se refere ao 

transporte público, especialmente nos trens e metrôs, aprofunda a restrição do direito à cidade. A 

falta de água seletiva que afeta milhares de casas nos bairros da periferia é expressão direta da 

privatização do serviço de abastecimento e da falta de planejamento do Governo do Estado. A 

criminalização e o extermínio da juventude negra, trabalhadora e da periferia são parte da política 

de segurança racista dos tucanos. 

Nesse sentido, o movimento estudantil da USP deve integrar e impulsionar um enfrentamento 

constante com a direita neoliberal e conservadora no estado de São Paulo, fortalecendo a 

oposição ao governo Alckmin . Esta luta deve estar combinada com a defesa da democracia e a 

pressão para que o governo federal altere os rumos na política econômica dando fim ao ajuste fiscal 

recessivo e optando por um projeto de desenvolvimento que combata o rentismo e a desigualdade 

social, impulsione a produção com investimentos do Estado e defenda os interesses da classe 

trabalhadora. Para buscarmos enfrentar essa difícil situação que nos encontramos, apresentasse 

como uma das principais tarefas do próximo período a construção da Frente Brasil Popular e do 

Fórum dos Movimentos Sociais de São Paulo para levar adiante a luta por reformas estruturais e 

derrotar o retrocesso neoliberal. 

EDUCAÇÃO 

A educação superior no Brasil historicamente foi concebida e organizada para atender aos interesses 

das classes dominantes. Nos últimos doze anos, demos os primeiros passos para superar esta 

história, com a transformação da realidade das universidades brasileiras. 

A implementação de cotas raciais e sociais, o FIES, o PROUNI, o novo ENEM, o SiSU, o REUNI e 

o Plano Nacional de Assistência Estudantil são exemplos de uma política de reestruturação e 

democratização do acesso ao ensino superior como um todo. Podemos citar também a aprovação do 

Plano Nacional de Educação, que prevê a implementação de 10% do PIB para a educação e a 

aplicação de 75% dos royalties do présal na educação. 

Estas políticas foram avanços importantes, mesmo sabendo que ainda há muito por avançar, 

sobretudo no fortalecimento da educação pública e de qualidade em detrimento de sua 

mercantilização. Já no estado de São Paulo, ainda predomina um projeto neoliberal de educação. 

Este projeto vem sendo implementado pelo PSDB no estado há mais de vinte anos e impede em 

todos os âmbitos a construção de uma educação pública e de qualidade. 



No ensino básico, cada vez mais são precarizadas as condições de trabalho das professoras e 

professores e milhares de salas de aula foram fechadas no início deste ano. Sequer o piso nacional 

do magistério é respeitado pelo governo do estado. Não foi sem motivo que ocorreu neste ano a 

maior greve de professores da história no estado de São Paulo, com quatro meses de duração e 

tratada com truculência e ausência de diálogo pelo governador Geraldo Alckmin. Na educação 

superior, as universidades estaduais paulistas permanecem como redutos de uma política oposta aos 

avanços conquistados nas universidades federais. A manutenção dos vestibulares tradicionais, a não 

adoção de uma política de ações afirmativas e cotas raciais e sociais, bem como a secundarização 

das políticas de assistência estudantil fazem as universidades estaduais paulistas estarem dentre as 

mais antidemocráticas, elitizadas e racistas do país. A classe trabalhadora, as negras e negros, as e 

os indígenas e todos os setores mais vulnerabilizados socialmente permanecem enfrentando 

enormes barreiras para ter acesso e permanência nestas universidades. 

Outra característica do projeto tucano para o ensino superior público é a restrição da democracia nas 

instâncias de decisão das universidades. O poder de decisão é concentrado numa parcela muito 

pequena da comunidade universitária, sendo muito reduzidos os espaços de representação 

estudantil, de técnicosadministrativos e de professoras/es não titulares. Além disso, tem sido 

recorrente os casos de perseguição política e repressão a estudantes e trabalhadores 

técnicoadministrativos nas universidades. 

Nesse sentido, o movimento estudantil da USP deve estar na linha de frente do enfrentamento com 

o governo estadual, combinado com participação nas iniciativas de mobilização do movimento e 

das entidades estudantis participem para pautar o governo federal a mudar a política econômica e 

reverter os cortes na educação.  

USP 

Na USP, desde a última eleição para reitor, a universidade passa por cortes no financiamento de 

suas atividades. Há um desmonte da universidade com a implementação do Plano de Demissão 

Voluntária que tem reduzido o efetivo de técnicosadministrativos; a desvinculação do HRAC e a 

tentativa de desvincular o HU; e os cortes de bolsas e de custeio das atividades de pesquisa, ensino 

e extensão. 

É urgente a luta por cotas raciais e sociais e a adesão integral ao ENEM/SiSU das universidades 

estaduais paulistas, como formas de democratizar o acesso. Ao mesmo tempo, é urgente a luta pela 

priorização de uma assistência estudantil consistente, com a elaboração e aprovação de um P lano 

Estadual de Assistência Estudantil . É necessário lutar pela expansão e interiorização das 

universidades. O enfrentamento com as estruturas conservadoras, machistas, racistas, homofóbicas, 

lesbofóbicas e transfóbicas nas universidades paulistas e do restante do país é também uma tarefa 

que não pode ser deixada de lado. 

Deve ser prioridade a luta pela assistência estudantil, concebida como um direito de todas e todos 

estudantes. O investimento em políticas permanentes de assistência estudantil, com políticas como a 

mpliação e garantia de melhores condições para as moradias estudantis; ampliação das vagas 

nas creches da universidade; garantia de atendimento básico de saúde e restaurantes 

universitários em todos os campi . Além disso, é preciso reajuste do valor e impedir os cortes de 

bolsas . Por todos esses âmbitos, a política de financiamento é um dos eixos centrais de definição 

dos rumos da universidade. É preciso lutar pela a mpliação do repasse da porcentagem de ICMS 

ao ensino superior público no estado para 11,4%; por transparência nas contas da USP, com a 

realização de uma auditoria; e pela criação de mecanismos de orçamento participativo. 

A estrutura de poder das universidades precisa ser democratizada, com paridade entre docentes, 

estudantes e técnicos administrativos nas instâncias deliberativas . Defendemos, portanto, uma 



Estatuinte livre, democrática e soberana . Ademais, para aprofundar a relação entre as 

universidades e as demandas sociais e romper com o sentido mercadológico da produção do 

conhecimento é necessário c urricularizar um modelo popular de extensão universitária . 

POLÍTICA DE SEGURANÇA 

AUTONOMIA DOS ESPAÇOS ESTUDANTIS / FESTAS 

MOVIMENTO ESTUDANTIL 

Nos últimos anos, vemos o movimento estudantil da USP num processo de descenso, 

desorganização e dispersão. Há um processo de afastamento da maioria das e dos  estudantes das 

entidades estudantis como um todo e de desmoralização do movimento estudantil. P recisamos 

construir um movimento estudantil que retome sua capacidade de mobilizar e dialogar com o 

conjunto das e dos estudantes . Não podemos nos contentar e naturalizar que o movimento 

estudantil continue sendo um movimento de poucos para poucos, pois assim jamais constituiremos 

força para conquistar vitórias. Para isso, é necessário m udar a orientação política que atualmente 

predomina no movimento estudantil da USP. Para incidirmos de maneira concreta em nossa 

realidade, termos condições de disputar os rumos da universidade e incidir na conjuntura geral, o 

moviment o estudantil da USP deve i mpulsionar a oposição ao governo Alckmin e ao projeto do 

PSDB em São Paulo; combinar uma intervenção mais organizada nos espaços institucionais da 

universidade, através de nossas representações discentes, com iniciativas de discussão e 

mobilização entre os estudantes; e um esforço para legitimar as entidades estudantis ao passo 

que dialoga com as demais formas de organização das e dos estudantes. Devemos ainda fortalecer 

nossos espaços de representação, garantindo a participação democrática dos estudantes, além de 

aprimorarmos nossos espaços de democracia direta. O Conselho de Centros Acadêmicos (CCAs) 

deve ter sua realização periódica garantida e ser um espaço que debata e delibere sobre as 

questões da universidade e do movimento estudantil . A s assembleias devem ser realizadas de 

modo mais descentralizado por campis, unidades e cursos. A aprovação de convocação de 

assembleias gerais deve ser realizada nos CCAs e devese escolher os locais de realização de 

maneira a garantir rotatividade entre as diferentes unidades. Pra fortalecer o movimento 

estudantil, precisamos fortalecer a democracia em nossa organização e possibilitar a participação da 

maioria dos estudantes. 

LUTAS CONCRETAS / DISPUTAR RUMOS DA UNIVERSIDADE 

 

 

Juventude ÀS RUAS! 

Tese para o XII Congresso de Estudantes da USP 

 

QUEREMOS A PAIXÃO DE MAIO DE 68 

 Grandes exemplos de juventude do passado, como esse e muitos outros espalhados mundo 

afora, nos inspiram a pensar as perspectivas de juventude que temos pela frente. Quando os 

estudantes franceses abriram as portas das universidades para os trabalhadores, eles mostraram 

que existe uma poderosa aliança que pode fazer tremer os mandantes de todo o mundo: a da 



juventude com a classe trabalhadora. É com essa paixão que eles pensavam não apenas como 

emergir enquanto sujeito político em meio a um convulsivo cenário econômico e social, mas o 

apontamento de um outro tipo de sociedade. 

Em meio a um dos momentos de maior crise e maior politização que a nossa geração já viveu, 

é premente pensarmos como a juventude pode dar uma resposta aos problemas. A cada dia 

vemos novos escândalos explodirem na mídia. A cada dia vemos também um acelerado 

processo de ruptura com as promessas vazias que o petismo nutriu durante anos. Vemos os 

setores de oposição de direita tentando canalizar essa monstruosa insatisfação com o governo 

federal. O PT faz um terrorismo psicológico para nos fazer crer que estamos revivendo 1964, 

deixando de lado o “detalhe” de que a direita faz parte orgânica de seu governo com os 

Collors, Sarneys, Katia Abreus e cia, enquanto o PSDB vem avançando numa estratégia de 

fazer sangrar o governo Dilma e o PT visando as eleições de 2018. A verdade é que, diante 

dessa falsa polarização, é necessária uma alternativa independente, que se apoie no espírito 

contestador de Junho de 2013 e na força dos trabalhadores de todo o país - um polo 

independente nem com o governo nem com a direita. É com esse espírito e com essas ideias 

que devemos refletir as tarefas do movimento estudantil nesse XII Congresso dos Estudantes 

da USP. 

USP NA ENCRUZILHADA 

A USP está em uma encruzilhada. De um lado, os interesses do governo do Estado de São 

Paulo, da grande mídia burguesa, das grandes empresas que lucram com a pesquisa feita aqui e 

de uma parcela dos burocratas encastelados no CO. Do outro, os interesses de estudantes, 

funcionários, professores e do conjunto da população. Em meio a uma das maiores crises de 

sua história, a reitoria, a grande mídia e o Governo Alckmin colocam a culpa da crise nos 

salários dos funcionários, mas se recusam a abrir os livros de contas da universidade. Como 

resposta a essa crise, avançam em um projeto que combina duas coisas: cortes e privatização. 

A demissão de mais de mil funcionários, cortes de bolsas de pesquisa e permanência, 

fechamento de vagas nas creches, terceirização de bandejões, assim como as propostas de 

desvinculação do Hospital Universitário, de fim da dedicação exclusiva dos docentes, 

separação do ensino e pesquisa, etc, são formas de a reitoria diminuir os gastos com folha de 

pagamento que, na prática, geram sobrecarga e piora nas condições de trabalho e fazem 

avançar a iniciativa privada na universidade. Os escândalos de corrupção envolvendo 

professores, a FUSP, a reitoria e a Petrobrás escancaram os interesses privados em cima de 

pesquisas que deveriam servir à população e não ao lucro. A queda na arrecadação de ICMS no 

estado de SP com a crise econômica, afetando a destinação de verbas pra universidade, é 

utilizada pela reitoria para justificar a ampliação da participação de empresas e fundações de 

direito privado na universidade, mas sem justificar os supersalários abusivos da casta 

burocrática e o dinheiro gasto com obras faraônicas e aluguéis de escritórios em Singapura e 

Boston. Nessa encruzilhada, precisamos pensar como fazer para, a partir das nossas próprias 

forças, barrar essa série de ataques, lutar contra a privatização e pensar outro projeto de 

educação, que extrapole os limites impostos pelo mercado em direção a uma educação 

emancipatória, abrindo as portas da universidade para a população. O movimento estudantil 

deve se apoiar em alguns eixos: 

 Contratação de mais funcionários 



 Abertura dos livros de contas da USP e das fundações privadas 

 Fim das fundações privadas na USP 

 Por uma apuração independente dos escândalos de corrupção 

 Pelo fim dos supersalários 

 Mais verbas para a universidade 

 Estatuinte livre, soberana e democrática 

 Fim do Conselho Universitário 

 Por uma gestão democrática composta pelos três setores da universidade 

 Por uma universidade aberta e a serviço da população 

OPRESSÃO? AQUI, NÃO! 

Com o avanço do elitismo na universidade, os setores mais afetados são os estudantes pobres, 

os negros, as mães, as mulheres, os LGBTs. O corte nas verbas de permanência afetam 

principalmente os poucos filhos de trabalhadores que conseguiram furar o filtro social do 

vestibular e hoje têm de se desdobrar entre os estudos e algum trabalho precário para se 

manter, muitas vezes abandonando a faculdade. Mulheres mães foram expulsas de sala de aula 

por estarem com seus filhos devido ao fechamento de vagas na creche. No primeiro semestre, 

principalmente a partir de ações da Ocupação Preta, os estudantes reataram com força a 

histórica luta em defesa das cotas raciais na universidade. É um absurdo que na USP apenas 

9% dos estudantes sejam negros, havendo quase nenhum nos cursos mais elitizados, enquanto 

há um enorme número de trabalhadores terceirizados negros na limpeza, majoritariamente 

mulheres. Ou seja, negros e negras entram na USP principalmente para ocupar os postos mais 

precários de trabalho, por um salário de miséria e podendo ser demitidos a qualquer momento. 

São marcas do racismo institucional da Universidade, que se reflete em declarações racistas 

nas salas de aula e na falsa resposta para a questão do acesso, restrita aos 2% que poderão 

entrar por cotas raciais pelo ENEM. Como represália, Zago persegue aqueles que se levantam 

contra o racismo na USP, processando diretores do DCE e Pablito, trabalhador do bandejão da 

Física e histórico lutador da universidade. 

A hipocrisia da reitoria também se reflete na maneira como respondeu aos escandalosos casos 

de estupro na Medicina, pedindo “hombridade” às mulheres que cobravam uma postura radical 

frente aos casos e pedindo, em plena CPI, que tivéssemos “calma com os meninos da 

Medicina”. Ou seja, pros estupradores, a mansidão da reitoria; pros lutadores, perseguição. A 

irresponsabilidade da reitoria se mostra ainda maior quando, pra “responder” à violência contra 

a mulher, traz um projeto da ONU para o campus, ficando ao lado de quem historicamente 

esteve na linha de frente de ataques às trabalhadoras em África, América Latina, Ásia e outras 

regiões, e ignorando todo o acúmulo de discussões das mulheres estudantes e trabalhadoras da 

universidade. A reitoria quer impor autoritariamente seu “projeto de segurança”, que envolve a 

ONU e a Polícia Militar. Mas isso não responde às necessidades das mulheres e de LGBTs da 



universidade, que não se sentem nem um pouco seguros com a polícia e sofrem com a opressão 

institucionalizada na universidade. 

Exigimos o fim dos estupros no campus, de todos os assédios sexuais que acontecem em salas 

de aula, corredores e festas. Exigimos que a universidade aceite a utilização do nome social 

nos sistemas USP e que esse seja um espaço seguro para todas e todos LGBTs. Queremos uma 

universidade aberta e viva, com mais iluminação e linhas de ônibus para todos, uma 

universidade que seja ocupada por toda a população e esteja a seu serviço. A presença da 

polícia no campus vem no sentido oposto dessa necessidade, ela serve para atender aos 

interesses da reitoria de tornar a USP cada vez mais fechada e elitizada. Queremos essa polícia 

assassina fora da universidade, dos morros e das favelas. Exigimos apuração independente de 

todos os casos de estupros e violência no campus e não aceitaremos que a reitoria processe as 

estudantes que se manifestavam no ato contra os estupros. Lutar contra a violência no campus 

é lutar por outro projeto de universidade, uma universidade que não se feche em seus muros, 

mas que busque se integrar cada vez mais com a população de fora. Devemos lutar por uma 

universidade que seja ocupada criativamente pela população, que tenha seu espaço aberto para 

festas, saraus, que seja um espaço vivo de arte e cultura. Disputamos o conhecimento 

produzido aqui para que ele esteja a serviço das mulheres, LGBTs, negros e todos os jovens e 

trabalhadores oprimidos e explorados, para que ele esteja a serviço de uma vida a ser vivida na 

sua plenitude. Pensar as tarefas do movimento estudantil da USP é pensar como colocar 

mulheres, LGBTs, negras e negros na linha de frente da luta contra toda forma de opressão e 

por uma outra sociedade. Os estudantes devem se apoiar em alguns pontos: 

 Permanência para toda a demanda 

 Creches para toda a demanda 

 Cotas raciais proporcionais já 

 Fim do vestibular 

 Fim da terceirização - efetivação imediata de todos os terceirizados sem concurso 

público 

 Fim das perseguições aos lutadores. Pelo fim de todos os processos 

 Apuração independente de todos os casos de estupros e violência no campus 

 Pelo direito ao nome social, contra a transfobia estrutural da universidade 

 Por uma universidade aberta e viva, com mais iluminação e linhas de ônibus, 

festas e espaços de vivência, a serviço das mulheres, LGBT, negros e todos os 

jovens e trabalhadores oprimidos e explorados 

 Por um movimento estudantil que lute contra todo tipo de opressão 

PM NÃO É SEGURANÇA, É REPRESSÃO E PERSEGUIÇÃO 



A segurança está no centro dos debates na universidade. Um estupro dentro do campus Butantã 

tem sido usado como justificativa pela reitoria para colocar a PM dentro do campus para, 

supostamente, garantir a segurança da comunidade. Nós sabemos que não é verdade. A PM foi 

chamada para a USP apena para avançar na repressão ao movimento estudantil e de 

trabalhadores. Impedida de entrar desde a ditadura militar, a PM foi acionada em 2009 para 

reprimir um protesto de estudantes e trabalhadores. Em 2011, entrou pra prender 72 estudantes 

que lutavam contra a repressão. Desde então, entra principalmente pra reprimir atos de protesto 

e pra humilhar os jovens que vêm de fora da USP, da São Remo e outras comunidades de 

perto. Com esse novo policiamento japonês (que inclui P2 disfarçados infiltrados no cotidiano 

das faculdades), a reitoria quer relegar a uma das polícias que mais mata no mundo a tarefa de 

“acabar com a cultura do sindicalismo dentro da universidade”, como Zago disse ano passado. 

Com esse projeto, os policiais estariam ainda mais perto do movimento estudantil, conhecendo 

a rotina dos estudantes, seus rostos, nomes, etc. Isso é inaceitável! Debater a segurança do 

campus passa, necessariamente, por pensar uma universidade aberta, sem muros, com 

iluminação adequada, poda das árvores, ocupada pela população e onde não tenhamos medo de 

andar sozinhos. Universidade segura é universidade aberta e viva! 

 Fora PM da USP! 

CORTES NA EDUCAÇÃO 

Os problemas que atingem a USP não estão isolados, e é preciso que a grande politização da 

juventude sirva para extrapolar os muros da universidade e dar respostas políticas. Já foram 

cortados mais de R$10 bilhões da educação, afetando o FIES, fechando vagas no PRONATEC, 

expulsando estudantes de universidades privadas e dificultando a permanência nas federais. 

Mas se crescem os ataques, crescem também os movimentos de resistência, tanto nas três 

estaduais paulistas, quanto nas federais, com greves de servidores e professores estourando por 

conta dos cortes do governo Dilma. Nas universidades do país, se desenha um movimento 

semelhante ao de fim de ciclo político nos governos ditos progressistas da América Latina. Se 

o governo do PT se construiu dando concessões a setores da juventude dom o REUNI e o 

PROUNI, ampliando sem investir em infra-estrutura as universidades federais e enriquecendo 

os tubarões do ensino privado, hoje esses mesmos setores são os primeiros a serem atacados. 

Todas as promessas vazias do lulismo se esvaem com o fim do crescimento econômico da 

América Latina. A tendência é que a crise se aprofunde daqui pra frente. É fundamental termos 

em mente que os problemas da educação são problemas estruturais de um sistema econômico 

que visa a formação de uma elite pensante e de pesquisas para as grandes empresas por um 

lado, e a criação de grandes plataformas de fluxo de capital, atendendo à demanda por ensino 

superior e enriquecendo grandes monopólios educacionais, como a Kroton-Anhanguera, por 

outro. É preciso lutar por outra lógica de educação. Por isso defendemos que toda a rede de 

ensino privada seja retirada das mãos dos grandes empresários, estatizada e passada para as 

mãos dos estudantes e dos trabalhadores da educação. Só uma educação totalmente pública e 

sob controle de quem estuda e trabalha pode suprir as necessidades da população. 

 Contra os cortes na educação 

 Estatização de todo o ensino superior privado sob controle dos estudantes e 

trabalhadores 



VARRER O GOVERNISMO E COMPOR UM TERCEIRO CAMPO 

O PT e sua base aliada são, hoje, os principais algozes da educação. Não podemos confiar nem 

no governo, nem nas suas correias de transmissão no seio do movimento estudantil, setores que 

dirigem ou co-dirigem a UNE, como a UJS, a JPT, Levante Popular da Juventude e outros. É 

preciso varrer o governismo do movimento estudantil e de suas entidades para efetivamente 

erguer uma força independente, sem rabo preso com os interesses do governo. É vergonhoso 

defender o governo Dilma, e não podemos deixar que as críticas a ele estejam na boca da 

direita. Devemos levantar um movimento estudantil que amplifique a voz da juventude que fez 

Junho e urge pela revolta. Para isso, precisamos transformar radicalmente a nossa concepção 

de entidade estudantil, acabando com o rotineirismo da política cotidiana, com entidades de 

base afastadas da realidade dos estudantes, que não se mostram uma alternativa de luta por 

alimentarem um movimento estudantil alheio às discussões em sala de aula, que se utiliza de 

métodos “aparatistas” petistas, que muitas vezes juntos!, RUA e PSTU reproduzem, e acabar 

com a lógica de gestões únicas. Devemos construir entidades vivas, que tirem do papel a 

expressão “aliança com os trabalhadores” e, como fizeram os estudantes franceses em maio de 

68, fazer dela uma força viva e orgânica das entidades e todo o movimento estudantil. É dessa 

maneira que conseguiremos efetivamente construir um terceiro campo político, que não deixe a 

direita canalizar a crescente insatisfação popular, nem deposite qualquer confiança nesse 

governo. Precisamos mudar radicalmente nossas práticas. Defendemos a proporcionalidade na 

gestão do DCE, para que todos os setores do movimento possam se expressar por dentro da 

gestão, avançando na democratização da entidade. É com a gana que encheu as ruas em Junho 

de 2013 e com o espírito que apaixonou a juventude em Maio de 68, que o movimento 

estudantil deve se alçar como sujeito político e lutar por outro projeto de educação e um novo 

projeto de sociedade. 

 Proporcionalidade na gestão do DCE 

 

 

TESES DA UNIÃO DA JUVENTUDE COMUNISTA 

 

CONJUNTURA 

O XII Congresso da USP ocorre em um período de conjuntura política acirrada, de crise 

econômica e política no país. 

Falar no Brasil atual é pensar nos processos de mudanças iniciadas com a ascensão do PT, que 

manteve nesses últimos anos a agenda de desenvolvimento do capitalismo nacional. Para conter os 

jovens trabalhadores em suas reivindicações, uma política de compensação foi estabelecida. 

Diversos movimentos, como CUT, UNE e UBES, foram cooptados, desarmando a potencialidade 

de luta das camadas populares. Essas entidades retiraram de suas agendas a perspectiva de luta real 

de trabalhadores e estudantes, tornando-se correias de transmissão das políticas governistas. 

Neste cenário, recebemos ataques a uma série de direitos conquistados historicamente pelos 

trabalhadores: PL 4330 (lei das terceirizações), MP 665, Ajustes Ficais, a Agenda Brasil etc., 



medidas coniventes com a exploração dos trabalhadores e com a necessidade de fortalecimento da 

burguesia pelo contexto de crise. 

Enquanto o governo brada o “Brasil, Pátria Educadora”, o MEC promove um corte de quase 

R$10 bilhões e é aprovado o PNE de caráter privatizante: injeta dinheiro no ensino privado, em 

detrimento do ensino público. Os acordos entre as Secretarias de Educação e as instituições 

bancárias, parcerias “público-privadas”, são inúmeros. 

Em São Paulo, ocorreram privatizações em larga escala desde os anos 90. Companhias 

fundamentais para a vida da população tiveram suas ações negociadas com acionistas 

internacionais, como o caso da venda escondida das ações da SABESP na Bolsa de Nova Iorque. 

Para calar opositores, a PM de Alckmin reprime atos populares, mas permite manifestações de 

pautas conservadoras. Escândalos de licitações fraudulentas, como o caso do Metrô, são abafados 

com ajuda da mídia, mas pesam no bolso do trabalhador paulista, que vê seu dinheiro e o 

patrimônio público alimentando acionistas estrangeiros. 

Sob a gestão tucana, professores da rede engajaram-se numa longa greve sem conseguir 

negociação nem pagamento do piso salarial. Encerrada a greve, o governador ainda atacou o direito 

da categoria cortando seu salário. Em meio a isso, escolas privadas vão aumentando suas redes e 

seu faturamento ano após ano. 

As manifestações de 2013 quebraram o aparente clima de “calmaria” forjado na política de 

conciliação de classes do governo federal. Políticas de reformas mínimas não foram suficientes. Os 

trabalhadores não têm aceitado o aumento da exploração e a retirada de direitos. O acesso à 

universidade via instituições privadas não é o desejo da juventude trabalhadora, nem é nosso 

interesse que o modelo de universidade pública atual deva ser defendido. Não acreditamos que a 

defesa do PT contra a ameaça da direita seja a saída nesta conjuntura. 

O Estado brasileiro é gerenciado por aqueles que fizeram uma opção de classe: a burguesia, o 

capital, as leis de mercado. Ao mesmo tempo, repudiamos a direita clássica e o PSDB. A saída será 

construída quando trabalhadores e estudantes tomarem para si o protagonismo da busca por 

mudanças estruturais, através da força coletiva e organizada! 

Resolvemos: 

● Não à Agenda Brasil e ajustes do PT, PMDB e PSDB: os trabalhadores não vão pagar 

pela crise 

● Não a redução da maioridade penal 

● Contra o PL das terceirizações e os ataques aos direitos trabalhistas 

 

SITUAÇÃO ATUAL DO ENSINO SUPERIOR 

A USP, bem como todas universidades, se consolidou como instituição formal de ensino voltada 

principalmente para a formação de setores da classe dominante e da burocracia estatal por várias 

décadas.  

A universidade, ao longo de sua história, auxiliou na formação de quadros teóricos e técnicos 

que serviram à manutenção da sociedade que temos. As modificações das políticas públicas 

educacionais estão articuladas com a necessidade de responder as demandas de ampliação de lucros 

dos empresários da educação, além de garantir o tipo de trabalhador desejado pelo capitalismo. 

A partir da década de 90, são aplicadas no Brasil reformas na educação que seguem os 

parâmetros definidos por organismos como o Banco Mundial, FMI e OMC, que recomendam aos 

países periféricos que reduzam investimentos no ensino superior, indicando a cobrança de 

mensalidades, criação de mercado de créditos para a educação com bolsas seletivas e estimulo à 

expansão das escolas superiores privadas.  



A educação é anterior ao capitalismo e se articula para além dele, pois é originada da 

necessidade da transmissão e produção do conhecimento. Formam-se sujeitos sociais em múltiplas 

dimensões, capacitando-os à apreensão da riqueza intelectual e cultural legada pela humanidade e 

simultaneamente articular a inserção no trabalho. Contudo, cabe apontar que a universidade também 

está submetida às contradições de uma sociedade de classes. 

A universidade na sociedade capitalista serve à manutenção da dominação e da exploração da 

classe trabalhadora pelos capitalistas. 

 

PESQUISA-ENSINO-EXTENSÃO 

Os três pilares do funcionamento universitário não podem deixar de existir. Vemos o 

retraimento desses fundamentos, a gradativa instrumentalização do ensino, cada vez mais 

mercantilizado e tecnicista, sem provocar a crítica social inerente aos campos do conhecimento. Ao 

focar-se no mercado de trabalho, o ensino perde seu poder de mobilização da massa estudantil. 

A pesquisa universitária perde força, através dos financiamentos privados e sendo transformada 

em laboratório de desenvolvimento empresarial. Áreas historicamente críticas vêm perdendo 

financiamento da USP pelo conflito de interesses. 

A extensão, que é a contraparte da universidade à população que a sustenta, tem minguado. 

Atividades que antes existiam no campus Butantã, voltadas para a comunidade São Remo, foram 

cortadas com o bloqueio do acesso à Cidade Universitária em finais de semana, e o próprio Hospital 

Universitário, polo de pesquisa e atendimento da população, vem sofrendo tentativas de desmonte e 

privatização. 

No mesmo momento em que se cortam gastos públicos, empresas privadas oferecem suas 

“doações” atacando o caráter público da universidade ao balizar pesquisas e aulas para seus 

interesses de mercado. Já existem na USP cursos de pós-graduação pagos, atentando contra a 

possibilidade dos trabalhadores de obter essa formação. 

Resolvemos: 

● Manutenção do tripé ensino-pesquisa-extensão 

● Fim dos cortes em projetos, pesquisas e intercâmbios 

● Não aos investimentos privados 

● Fim das fundações privadas, parcerias público-privadas e cursos pagos 

● Não à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e à desvinculação do HU e HRAC 

  

TERCEIRIZAÇÃO 

Também está na agenda das privatizações a terceirização e o Plano de Demissão Voluntária, 

medida que vem sobrecarregando os funcionários em diversos setores da USP, como nos RU's. Os 

serviços de limpeza da USP, assim como parte da segurança, contratam empresas terceirizadas que 

não raramente demitem ou deixam de pagar seus funcionários, além de promover assédios morais, 

como impedir a comunicação com os estudantes. 

Cria-se um conjunto de “trabalhadores de segunda classe”, que trabalham para a universidade 

sem efetivação como funcionários públicos, em mais uma manobra da gestão tucana para 

desmobilizar a classe trabalhadora e cortar gastos com direitos trabalhistas. 

Resolvemos: 

● Fim das terceirizações e efetivação imediata de todos os trabalhadores sem necessidade 

de concurso 

● Fim do PDV – Plano de Demissão Voluntário 

 



 

ACESSO 

Diz-se que a convocação para as matrículas na USP significa a conquista de um mérito, partindo 

de que basta o esforço individual para conseguir isso. Porém o vestibular funciona como 

instrumento da elite: seleciona quem entra e sai exigindo um capital cultural próprio das camadas 

sociais mais privilegiadas. Argumentos meritocráticos ocultam, assim, problemáticas sociais 

históricas. 

O caráter racial do modo de produção ainda é presente. Não houve, após a abolição, políticas de 

reparação que suprimissem a marginalização de negros e negras. Como reflexo, hoje, são maioria 

na classe trabalhadora, nas regiões periféricas, entre analfabetos e na população carcerária, mas 

minoria nas universidades. Elitizada, a USP carrega as contradições da nossa composição racial. 

50,7% da população brasileira é negra, mas, na USP toda, a média de autodeclarados pretos é de 

3,5%. 

Fazemos a defesa tática das cotas raciais e sociais entendendo que é preciso promover a 

emancipação política dos grupos minoritários. No caso de travestis e transexuais, porém, que 

raramente entram na universidade, o grande desafio é a conclusão do ensino médio. Nesse sentido, é 

importante que os cursos de licenciatura tenham tal temática na formação dos docentes. 

Enfim, entendemos que o acesso só será realmente garantido com o fim do vestibular! 

Resolvemos: 

● Cotas sociais e raciais, visando ao fim do vestibular e o ingresso de toda a classe 

trabalhadora 

● Mais políticas de acessibilidade para pessoas com deficiência 

 

PERMANÊNCIA 

Falar de inclusão na USP também é falar de permanência estudantil. Estamos, porém, na 

contramão da reitoria, que promove corte nos auxílios. 

Embora a USP seja pública, ela exige uma série de gastos. Muitos estudantes, para ter como 

arcar com eles, precisam conciliar trabalho com estudos, o que pode ser insustentável. Assim, 

contam com auxílios da SAS, concedidos num processo sem transparência. 

Há calouros de baixa renda de outras cidades que não conseguem a moradia estudantil por falta 

de vagas. O CRUSP possui dois blocos ociosos que a reitoria se nega a ceder! 

Precariedade na infraestrutura é outro fator e afeta principalmente pessoas com deficiência, que 

já carecem de políticas de acessibilidade aos espaços da universidade em geral. Dados os frequentes 

casos de depressão e agressão dentro do CRUSP, se faz necessária também uma assistência social e 

psicológica mais efetiva nesse espaço. 

Mães enfrentam dificuldades com vagas nas creches. Este ano não foram abertas novas vagas e, 

por isso, muitas mulheres levam suas crianças para a sala de aula ou trancam o curso. 

Esses ataques geram evasão e enxotam a classe trabalhadora da universidade. 

Resolvemos: 

● Bandejão, creche e moradia, atendendo a demanda real do número de estudantes e 

trabalhadores de todos os  campi 

● Mais políticas de acessibilidade nos campi para pessoas com deficiência 

● Fim dos cortes de bolsas e auxílios 

● Abertura e ampliação de vagas nas creches da USP 

● Devolução dos blocos K e L do CRUSP e expansão das moradias 

● Assistência social e psicológica aos moradores do CRUSP 



 

VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

As vitórias do movimento feminista na USP escancararam casos de violência de gênero dentro 

dos campi. Durante a CPI da ALESP, diversos casos como estupros, trotes humilhantes e outras 

violências vieram à tona, mas a reitoria se nega a encontrar soluções. 

Enquanto “manuais de estupro” e ameaças transfóbicas circulam pelas faculdades, as mulheres e 

as poucas travestis e pessoas trans que conseguem entrar na USP ficam inseguras de frequentar 

espaços de convívio estudantil. A resposta, quando há, se dá pela penalização das vítimas, como 

ameaças de processo às que se manifestam. 

Entendemos que a opressão de gênero é estrutural e, na dinâmica da sociedade capitalista, 

divide a classe trabalhadora funcionando como instrumento de manutenção da burguesia. 

Não aceitamos que a USP não se proponha a combater a violência contra as estudantes, 

tampouco que crie mais dificuldades! 

Resolvemos: 

● Pela inserção das temáticas de gênero e sexualidade nos cursos de licenciatura 

● Fim dos trotes violentos e expulsão de agressores 

● Fortalecimento do Núcleo de Consciência Negra, Frente Feminista e todos espaços que 

combatam as opressões na USP 

● Implementação de um Centro de Apoio às vítimas de violência de gênero 

 

 FORA PM  

Em meio aos problemas de segurança na USP, inclusive com crimes hediondos, há quem veja a 

PM como solução. Bem, ela está nos campi há anos e mesmo após a colocada de uma base móvel 

na universidade, o número de crimes aumentou. 

O projeto Koban escancara ao que serve a polícia no campus ao fazer com que o policial 

conheça cada integrante da comunidade universitária e “zele” por ele. Mas os valores pelos quais os 

militares realmente zelam são da manutenção do status quo e do modelo repressivo, em que 

problemas políticos são caso de polícia. 

Quando se pensa em segurança, as verdadeiras soluções são a presença de movimento e 

atividades, abertura do campus e interação com a comunidade, não a truculenta e ineficiente PM. 

Resolvemos: 

● Abertura do campus, devolução de todos espaços estudantis e apoio logístico a festas e 

ações culturais 

● Mais iluminação, circulares e telefones púbicos 

● Fora PM da USP! Não às catracas e câmeras nas faculdades 

● Fórum aberto de segurança envolvendo os movimentos da comunidade universitária 

● Por uma guarda universitária não repressiva atenta a questões raciais e de gênero 

 

DEMOCRACIA 

Não há autonomia universitária efetiva sem transparência e com regras inconstitucionais dos 

tempos da ditadura. Todas as tentativas de diálogo para resolver a situação são encerradas pelo 

governo tucano, irredutível.  

Anuncia-se uma crise para justificar as políticas de arrocho enquanto há diversas obras em 

andamento. Com a gestão centralizada, nada é provado e os estudantes não têm acesso às 

informações do orçamento da USP. 



 No que pese a participação da comunidade universitária (docentes, estudantes e 

administrativos) nas câmaras e conselhos superiores da USP, é completamente desproporcional o 

peso de participação de cada categoria (70% docentes, 15% administrativos e 15% estudantes), 

além de que as decisões de fundo político e do caráter da universidade são tomadas de forma 

arbitrária pelo Governo estadual e a Reitoria. É esta configuração administrativa, que permite a 

manutenção de uma USP a serviço dos interesses do mercado e das grandes empresas! 

Resolvemos: 

● Abertura imediata do livro de contas e auditoria pública dos gastos 

 

A UNIVERSIDADE QUE SONHAMOS: UMA USP POPULAR! 

A USP ainda que sob o título de "pública" é elitizada sob diversos aspectos. Esta não é a USP 

que queremos! 

Construímos o MUP, movimento com perspectiva de criar uma alternativa educacional fora da 

lógica do capital. A construção da Universidade Popular passa pela reafirmação do seu caráter 

público e a luta contra medidas privatistas. Uma universidade que tenha como princípio o ensino 

crítico, com um modelo pedagógico que coloque a educação como instrumento de emancipação. 

Ciência e tecnologia devem se voltar para demandas reais do povo, com democracia interna; 

espaços em que trabalhadores e estudantes possam construir conjuntamente um instrumento de 

transformação; que dialogue com os movimentos sociais e promova novos valores. 

Resolvemos: 

● Construção do MUP-USP, fortalecendo o Movimento por Universidade Popular 

nacional, dando voz a demanda dos estudantes e trabalhadores 

● Reforma nas universidades pautada no PNE dos movimentos sociais 

● 10% do PIB para a educação pública 

● Fim do investimento público no ensino privado 

 

 

Para Além dos Muros: Nas ruas e na USP defender nossos direitos e 

lutar por nosso futuro! 

 

No Brasil e no mundo, o novo pede passagem! 

 

Desde as Jornadas de Junho de 2013 vivemos um dos momentos mais efervescentes da 

história do país. O ascenso de massas vividos no Brasil fez uma nova geração despertar para a vida 

política e compreender que é nas ruas, com lutas e greves, que construímos o nosso futuro. 

Somos parte da geração indignada que ocupou praças contra os planos de austeridade em toda 

a Europa, que protagonizou levantes negros contra o extermínio realizado pela polícia nos EUA e 

no Brasil, que se rebelou da Argentina à Índia contra o feminicídio e os estupros. 



Tentaram nos convencer que o capitalismo havia triunfado e que a História havia chegado ao 

seu fim, mas desde 2011, entre revoluções, greves gerais e muitas mobilizações, estudantes e 

trabalhadores insurgiram na cena política para construir sua própria história. 

 

Nós não vamos pagar pela crise! 

 

Desde o início de 2015 vivemos no Brasil um cenário de grande polarização social. Os 

governos federal e estaduais, o Congresso Nacional e os grandes empresários estão unificados para 

aplicar um ajuste fiscal que jogue sobre as nossas costas a conta da crise econômica. Cortam gastos 

nas áreas sociais e retiram direitos enquanto usam mais da metade do orçamento do país para pagar 

os juros da dívida pública. 

Diante disso, os trabalhadores e a juventude têm resistido. Vivemos o maior pico de greves no 

país desde 1989. As greves do funcionalismo e da educação, dos operários da GM de São José dos 

Campos, o levante dos professores do Paraná, são exemplos que mostram que é preciso lutar e é 

possível vencer. 

Na verdadeira divisão que existe no país, de um lado estão aqueles a favor do ajuste fiscal, os 

de cima: Dilma, o PSDB, o Congresso Nacional, os empresários, a grande mídia e os banqueiros. 

De outro estão os de baixo, os trabalhadores e a juventude que resistem aos ataques e a retirada de 

direitos nas ruas e nas greves. 

Frente a isso, nós achamos que a juventude e os trabalhadores devem construir um campo 

alternativo e independente, que seja contra a Dilma e também contra a oposição de direita do PSDB, 

que unifique as lutas para construir uma Greve Geral. 

O movimento social que luta por um país mais justo não pode ir pra rua apenas “contra a 

retirada de direitos e a direita”. Pois dessa maneira blinda Dilma, que escolheu aplicar o ajuste e 

governar com Collor, Sarney, Levy, Kátia Abreu, diante de uma suposta tentativa de golpe ou do 

fortalecimento da direita. A direita se fortalece nos últimos anos dentro do governo em alianças com 

o próprio PT. 

A popularidade do governo Dilma é menor que 10%. Acreditamos que a juventude e os 

trabalhadores, indignados com o governo que mentiu nas eleições, devem sim, por meio de sua 

mobilização, tirar Dilma do poder. Não achamos que esta tarefa possa ficar a cargo do Congresso de 

corruptos que não tem legitimidade para expressar nossa revolta e retirar Dilma por meio de um 

impeachment. 

Achamos que é fundamental apresentar uma alternativa diante da indignação que toma conta 

dos trabalhadores e da juventude. Não podemos deixar que essa indignação seja canalizada por 

Aécio Neves e Alckmin do PSDB e Cunha do PMDB. 

Propomos a construção desta alternativa que unifique todos os movimentos sociais, populares 

e de juventude que estejam dispostos a enfrentar e derrotar esse governo e a oposição de direita. O 



ME da USP deve se somar ao chamado da CSP- Conlutas, da ANEL e de diversas outras entidades 

para a construção da Marcha dos Trabalhadores e Trabalhadoras no dia 18 de setembro e a 

realização de um Encontro Sindical e Popular para o dia 19. 

 

 Chega de Dilma, do PT, de Temer, de Cunha, de Renan do PMDB e do PSDB de 

Aécio Neves! 

 Contra o ajuste fiscal! Não ao PL 4330, às MPs 664 e 665, ao Plano de Proteção 

aos Empresários e à Agenda Brasil! 

 Construir uma “Marcha dos Trabalhadores e Trabalhadoras” no dia 18 de 

setembro contra o governo, o congresso e a direita! 

 Por um governo dos trabalhadores sem patrões e sem corruptos. 

 Unificar as lutas! precisamos de uma greve geral! 

 Contra os cortes de Dilma na Educação! Ajuste nos banqueiros! 

 

Crise na USP. 

 

Desde o ano passado na USP a Reitoria e o governo do PSDB vêm realizando grandes cortes 

em áreas essenciais da universidade o que tem afetado as condições de trabalho e ensino e 

realizando um verdadeiro desmonte! 

Apesar das expansões no número de campus e cursos na USP, UNICAMP e UNESP, a verba 

repassada continua fixada em 9,57% do ICMS há mais de uma década. O recuo da arrecadação de 

uma verba limitada se combinou com o ônus de sucessivas más gestões antidemocráticas e sem 

qualquer transparência. 

Alckmin e Zago querem que estudantes, funcionários e os professores paguem pela crise da 

USP. Os cortes afetam a permanência estudantil, o que inviabiliza que os estudantes que mais 

precisam consigam concluir seus estudos e, dessa forma, ampliam o caráter elitista da USP. 

Temos que unificar as lutas de professores, funcionários e estudantes contra o desmonte das 

estaduais. Defendemos uma universidade pública, gratuita e com qualidade e para todos. Exigimos 

de Alckmin o aumento do investimento em educação, para preservar o caráter público da 

universidade, ampliar o seu acesso, democratizá-la e colocá-la a serviço do povo pobre, oprimido e 

trabalhador do estado de São Paulo. 

 



 Abaixo o desmonte e a privatização de Alckmin e Zago! Em defesa de uma USP 

pública, gratuita à serviço dos trabalhadores! 

 Repasse mínimo de 11,6% do ICMS! 

 Elitização, não! Permanência, sim! Por uma política de permanência específica, 

que responda às demandas das mulheres, negros e LGBTs. 

 Ampliação das bolsas, já! 

 Juventude e trabalhadores juntos em defesa do caráter público da universidade! 

 

Chega de estupros, chega de violência contra a mulher! PM não é a solução! 

 

A USP é conhecida por inúmeros casos de estupro e de violência contra a mulher. As reitorias 

negligenciam esse assunto, sem fazer nada para coibir ou punir os responsáveis. Por um lado, 

desamparam as vítimas e, por outro, deixam os agressores agirem livremente. 

Com o PIDV, vagas nas creches foram cortadas e as mães estudantes estão sendo obrigadas a 

escolher: ou estudam ou criam seus filhos. São as mulheres, em especial as negras e LGBTs, as que 

mais sofrem com a falta de segurança e a violência machista na universidade: o corte de linhas dos 

ônibus circulares, a falta de investimento em iluminação e em políticas afirmativas contribuem para 

a insegurança das estudantes. 

Frente a esse cenário a resposta da reitoria é a PM que não só não consegue coibir os casos de 

violência contra a mulher, como é uma evidente tragédia no acompanhamento dos mesmos. 

Desde 2011 a USP firmou um convênio com a PM. Quatro anos depois, os fatos dão razão ao 

que o movimento alertava: os índices de violência, roubos, furtos e estupros aumentaram. A PM que 

não representa qualquer segurança para a juventude negra da periferia, comprovadamente não é a 

solução para os problemas das mulheres na universidade, especialmente para as mulheres negras e 

LGBTs. 

No ano de 2014 foi realizado o II Encontro de Mulheres Estudantes, onde foi deliberado um 

programa de combate a violência contra a mulher na universidade. Junto a isso, as mulheres 

conquistaram uma CPI sobre o tema. O reitor pouco fez para punir os agressores e avançar num 

programa de combate à violência contra a mulher. A reitoria da universidade que, quase sempre, 

cumpre com o papel de ocultar os casos de estupro, apresenta outra saída ineficaz: O programa 

“HeForShe” da ONU, braço do imperialismo, que se utiliza do machismo para super-explorar 

mulheres por todo o mundo. Não bastando todo o descaso com as mulheres a reitoria de Zago 

estuda processar as estudantes que se mobilizaram contra os estupros! 

Negras e Negros, por sua vez, se organizaram em 2015 através da Ocupação Preta e o I 

Seminário de Negras e Negros. As LGBTs têm em perspectiva uma grande parada na USP para 



denunciar a LGBTfobia na Universidade. A unidade dos setores oprimidos pode colocar a reitoria e 

o Governador contra a parede! 

Propomos um plano alternativo de segurança, que aumente a iluminação no campus, recupere 

as linhas de ônibus cortadas, amplie e fortaleça a guarda universitária, que conte com um efetivo de 

segurança feminino treinado, e que abarque um centro de referência para dar auxílio médico, 

jurídico e psicológico para mulheres vítimas de violência. 

 

 Chega de estupros e de violência contra a mulher! Pela ampliação e 

fortalecimento da Guarda Universitária, com efetivo feminino e treinado sob controle 

da comunidade universitária! 

 Por um centro de referência para as mulheres vítimas de violência! 

 NENHUMA A MAIS! Por uma forte campanha no combate à violência contra a 

mulher! 

 Apuração dos casos e punição de todos os estupradores 

 

 

Cotas raciais, por reparação vamos lutar até o fim! 

A Universidade de São Paulo conta com apenas 7% de estudantes negros e negras. Esse 

número é muito 

menor ao percentual de negros no estado de São Paulo. É preciso que isso mude imediatamente. 

Acreditamos ser imprescindível a luta por cotas raciais nas universidades públicas. 

Entendemos que a democratização e universalização do acesso ao ensino superior é urgente. Além 

disso, faz parte da luta contra o racismo exigir que o Estado Brasileiro repare historicamente o que 

fez com o povo negro. Foi sob o suor e o sangue de mais de dez milhões de africanos, seqüestrados 

de seu continente ao longo de séculos, que o Brasil foi construído. Desde o fim da escravidão, não 

foram feitas medidas afirmativas ou reparativas por parte do Estado Brasileiro ao povo negro. 

Para a juventude negra passar no filtro social do vestibular não é o único obstáculo para 

garantir um diploma, para estudar é preciso ter transporte, livros, alimentação etc. Ou seja, sem 

permanência estudantil, que leve em conta, não somente a condição social do estudante, mas 

também se este é negro ou negra, mulher, mulher mãe, ou LGBT, é impossível construir a 

universidade que queremos. 

O movimento estudantil deve estar ao lado dos negros e negras na luta contra a violência 

policial que ocorre cotidianamente na periferia de todo o país. Exemplo disso é a São Remo, que é 

sitiada pela PM que cumpre o papel de isola-lá da universidade. A única relação que a USP mantém 

com a comunidade é a utilização da mão de obra terceirizada de limpeza e segurança. Enquanto 



isso, os filhos e filhas desses trabalhadores são presos e mortos pela PM. Não precisamos de 

proteção contra os trabalhadoras e trabalhadores e seus filhos! Queremos uma universidade à seu 

serviço, onde negras e negros possam estudar, produzir ciência, trabalhar e circular dignamente. 

 Cotas raciais já! Pela aplicação do projeto de lei da Frente Pró Cotas! 

 Fora PM racista, LGBTfóbica e machista da USP e das Favelas! 

 Contra a redução da maioridade penal! Menos prisões, mais educação! 

 Basta de genocídio nas periferias! A juventude negra tem direito ao futuro! 

 Que o movimento estudantil impulsione as resoluções do I Seminário de Negras 

e Negros! 

 

Por um movimento estudantil participativo, democrático e independente! 

 

Diante do fato de que Alckmin e Zago querem realizar um desmonte na USP, mais do que 

nunca precisamos retomar e fortalecer um movimento estudantil amplo e democrático, para que os 

estudantes enxerguem nele uma ferramenta para conquistar suas demandas. Acreditamos que a 

unidade que construímos nas últimas gestões do DCE foi importante para apresentar para a USP um 

programa de resistência aos sucessivos ataques do governo do PSDB. No entanto, acreditamos que 

o movimento precisa se renovar e ganhar a maioria dos estudantes para que entendam este espaço 

como um organizador de suas lutas. 

A irresponsabilidade e inconseqüência de setores sectários do movimento em nada 

contribuem para esse objetivo. Em 2013, em meio a uma enorme e poderosa greve estudantil, estes 

setores –motivados apenas pela autoconstrução e para desgastar o DCE- impediram que os 

estudantes impusessem uma derrota à Rodas. Apesar da maioria das Assembléias de curso terem 

votado a favor do acordo, estes setores jogaram pelo ralo a possibilidade de conquistar mais 

moradia estudantil, reajuste das bolsas de permanência e etc.. Uma vitória se transformou em 

desmoralização dos estudantes. 

Para fortalecer o movimento, é necessário fortalecer o DCE. A entidade será fundamental para 

organizar a resistência na USP e nas ruas contra os governos e a Reitoria. O DCE é a entidade de 

todos estudantes e não  mais um grupo dentro do movimento. 

Acreditamos que as diferentes posições com relação ao que o DCE deve fazer devem se 

expressar não somente na época das eleições, mas que isso seja uma prática cotidiana, que o 

conjunto dos ativistas e coletivos do movimento estudantil possam construir propostas conjuntas e 

também incentivar o salutar conflito de idéias. 

Apesar das reuniões do DCE serem abertas, elas não cumprem este papel hoje. Entendemos 

que para aprofundar o caráter democrático e participativo do DCE e  fortalecer a nossa entidade, é 



preciso que organizá-la de maneira proporcional. Ou seja, que todas as chapas que participem das 

eleições estejam, de acordo com a sua votação, representadas na entidade. 

O movimento só pode ser realmente democrático e expressar as lutas e demandas da maioria 

dos estudantes se, respeitando o protagonismo dos oprimidos, for vanguarda na construção destas 

lutas. Toda a vida de negros, mulheres e LGBT's é atravessada pelo racismo, machismo e a 

lgbtfobia. Um movimento estudantil amplo e democrático e que também represente estes setores só 

pode ser realidade se as lutas por suas demandas particulares for parte do cotidiano da entidade. 

Para nossa luta ser vitoriosa, é necessário a unidade com trabalhadores e também com os 

jovens de todo o Brasil de maneira independente. Infelizmente, nesse momento tão importante, a 

UNE cumpre com o papel de defender o mesmo governo que aplica o ajuste fiscal. Hoje é um fato 

consumado a falência da velha e burocrática entidade que já não serve como um instrumento da luta 

estudantil. Mais do que nunca o DCE da USP, deve romper com a UNE. 

Por isso nós construímos a ANEL, que vem sendo parte dos principais processos de luta 

estudantil desde sua criação. Ela surgiu justamente por compreender o nefasto papel da UNE e que 

os estudantes precisavam de uma alternativa independente que permitissem avançar na unificação 

das lutas. Frente à polarização atual de nosso país, a ANEL não titubeia: está ao lado da CSP-

Conlutas, centenas de sindicatos e do movimento popular na construção Marcha dos Trabalhadores 

e das Trabalhadoras. 

Defendemos que o DCE da USP participe dos fóruns da entidade, se colocando assim, junto 

com a ANEL, à serviço da reorganização do ME e isolando a UNE na defesa do governo! 

 

 Que o DCE da USP participe dos fóruns da ANEL! 

 Desfiliação da UNE! Por um DCE independente! 

 Por um DCE Proporcional! 

 

 

Desfiliação da UNE (União Nacional dos Estudantes) 

 A Juventude brasileira está vivendo um momento histórico de muita efervescência política. 

Em todo o mundo, jovens e trabalhadores concentram sobre seus ombros o peso de uma profunda 

crise econômica. Países inteiros foram à falência e a saída dos governos tem sido retirar os direitos 

da juventude e dos trabalhadores para manter os lucros do ricos e poderosos.  

Aqui no Brasil não é diferente e o lucro está acima da vida e da dignidade. O governo Dilma, assim 

como o Congresso Nacional e a oposição de direita, se unem para atacar trabalhadores e jovens. O 

Ajuste Fiscal, o PL das Terceirizações, o corte de 70 bilhões (sendo 9,4bi do orçamento da 

educação), a redução da maioridade penal e a contra-reforma política são os primeiros passos do 



projeto nefasto de destruição dos direitos trabalhistas, serviços públicos e do futuro de, pelo menos, 

duas gerações. 

Por outro lado, jovens e trabalhadores estão resistindo por todo o mundo. À media em que a crise e 

os ataques avançam, a juventude tem aumentado sua indignação, como na importante jornada de 

lutas de junho de 2013 no Brasil. Os trabalhadores por sua vez estão protagonizando centenas de 

greves pelo país em defesa de seus empregos, como na volks, mercedes ena GM.  

Diante desse cenário, para conseguirmos nos defender dos ataques dos governos, precisamos buscar 

cada vez mais a unificação de nossas lutas, e para isso se faz necessário uma ferramenta que 

organize o movimento estudantil e de juventude nacionalmente contra os ataques dos governos.   

Infelizmente, a União Nacional dos Estudantes deixou de cumprir o papel de ser essa ferramenta, e 

está cada vez mais na contramão dos processos de luta e resistência aos ataques do governo. Essa 

entidade, que foi fundamental na reorganização do movimento estudantil nacional na luta contra a 

ditadura, hoje está completamente distante e afastada das lutas da juventude brasileira, que ocorrem 

completamente por fora dela e apesar dela.            

Ainda na década de 90 a UNE começou a ser conhecida como “fábrica de carteirinhas”. 

Burocratizada, distanciada da base e controlada pelo mesmo grupo político há mais de 20 anos, a 

UNE foi sendo desmantelada para deixar de ser a força e a voz dos estudantes. 

Mas é centralmente depois da eleição do Lula e do PT ao Palácio do Planalto que a UNE, ao ser 

financiada diretamente pelo governo, deixou totalmente de ser um instrumento da luta dos 

estudantes, para se tornar a grande defensora dos ataques do governo sobre os estudantes e à 

educação. Exemplos não faltam. A UNE foi cúmplice do governo federal na aplicação de projetos 

de precarização e privatização das universidades por meio do REUNI e PROUNI, e chegou a se 

enfrentar contra estudantes que, em 2007, se manifestaram contra esses projetos ocupando dezenas 

de reitorias. Em 2012 mais de 50 Universidades Federais entraram em greve e a UNE tentou travar 

esse processo, pois ele se enfrentava com seus financiadores do Governo Federal. Foi também a 

UNE a protagonista da restrição da meia-entrada para ter seu monopólio e seguir comercializando o 

direito dos estudantes. Além disso, a UNE apoiou a privatização da maior reserva de Petróleo já 

encontrado no Brasil durante o leilão do Campo de Libra.   

Não há mais democracia nos fóruns da UNE. Seus congressos e demais fóruns nacionais são 

absolutamente controlados pela UJS. Assim como os próprios coletivos de Oposição de Esquerda 

da UNE denunciam, o ambiente é hostil às polêmicas e diferenças, mesmo que pontuais. Isso sem 

falar nas fraudes que ocorrem desde as eleições de delegados nas universidades. 



E durante o ano de 2015, em que vemos um crescente rompimento dos movimentos sociais com o 

governo federal, que ataca cada vez mais o nosso direito ao futuro, a UNE segue como linha de 

frente da defesa do governo, sob a justificativa de um suposto golpe da direita. Mas é preciso 

lembrar que a direita desse país cresce com ajuda do governo – basta ver sua relação com figuras 

como Sarney, Collor, Maluf, Renan Calheiros e os fundamentalistas. Além disso, aoposição ao 

governo quer aplicar o mesmo projeto que o PT: Ajuste fiscal para a juventude e os trabalhadores 

para salvar os banqueiros e empresários.  

Por isso, pensamosque o DCE Livre da USP, uma entidade que foi referência na luta contra a 

ditadura, e que hoje segue sendo uma ferramenta importante na organização dos estudantes, não 

pode mais estar filiada à UNE. Esse vínculo só fortalece o governismo e suas políticas de ataques. 

Nosso diretório precisa construir uma alternativa independente, democrática e que busque sempre a 

unidade com os trabalhadores. As jornadas de Junho e as lutas que se seguiram abriram um novo 

momento na reorganização do movimento estudantil. É chegado o momento de darmos um passo à 

frente no trabalho feito pelos estudantes que ocuparam reitorias em todo o país em 2007 e ousaram 

apontar o novo. É necessário dizermos alto e forte: romper com a UNE já! As lutas da juventude 

não cabem nessa velha e burocratizada entidade e se dão totalmente por fora de seus fóruns. Não é à 

toa que as principais mobilizações da juventude brasileira nos últimos anos não passaram em 

nenhuma medida por dentro dessa entidade.  

Sabemos que este é um passo bastante inicial para a reorganização do movimento estudantil 

brasileiro, mas importante na medida em que aponta a necessidade de a juventude se desvencilhar 

do bloqueio que tem sido a UNE e discutir alternativas para unificar sua luta. 

Assim, propomos: 

- Desfiliação do DCE Livre da USP da UNE.  

- Que o DCE Livre da USP promova debates sobre a reorganização do Movimento Estudantil e 

sobre as Entidades Nacionais.  

 

 

RESPOSTA À CRISE DA USP: DEFENDER A REAL DEMOCRACIA E AUTONOMIA 

UNIVERSITÁRIAS 

Corrente Proletária Estudantil - POR 



 

O Congresso de estudantes da USP deve antes de mais nada responder à ofensiva de 

privatização e precarização da universidade, feita pela reitoria/governo sob o pretexto da suposta 

crise orçamentária. 

É preciso discutir e aprovar um programa que unifique os que estudam e trabalham na luta em 

defesa da universidade pública e gratuita, com real democracia e autonomia universitárias. 

A crise econômica tem levado os governos e os capitalistas a desfecharem uma série de ataques 

aos direitos, empregos e salários. Na universidade, a burocracia universitária tem imposto severos 

cortes de verbas. As consequências do PDV, da demissão de funcionários terceirizados e a não 

contratação de professores e funcionários até 2018 já estão sendo sentidas com fechamento e 

funcionamento parcial de serviços. O desvínculo dos hospitais universitários, iniciado com o HRAC 

e que tende a se ampliar ao HU, serve à precarização e privatização. 

A permanência estudantil, onde o repasse financeiro em 2015 aumentou em mais de 100%, tem 

sido duramente precarizada. Bolsas foram cortadas, falta manutenção na moradia devido à 

diminuição de funcionários, além de serviços terem sido fechados, como um bandejão e mais de 

cem vagas nas creches. Fora a tentativa de desvínculo da permanência. Soma-se a isso a recusa da 

burocracia em aplicar a lei de cotas. 

Ao mesmo tempo em que a universidade pública é atacada, fundações ligadas aos burocratas, 

como FIA e FUSP, sugam-lhe milhões de reais. 

Apesar dos ataques serem gerais, as respostas a eles têm sido parciais e fragmentadas. Sem a 

unidade na luta, não tem sido possível derrotar a reitoria/governo. Por mais forte e prolongada que 

seja, como foi a greve dos funcionários de 2014, a luta parcial por reivindicações parciais não 

consegue derrotar a burocracia/governo, que continua em ofensiva. 

A suposta crise orçamentária apresentada pela reitoria/governo como pretexto para o conjunto 

de ataques permanece sem resposta coletiva. 

A unificação ao redor das reinvindicações mais sentidas não se dará por meio da soma das 

pautas de cada setor. A unidade sem submissão de um setor por outro será alcançada por meio da 

democracia universitária e da defesa do conjunto das reivindicações. 

A abertura das contas da universidade não será feita pela própria burocracia ou pelos organismos 

governamentais manejados pelos capitalistas. A apuração real e independente das contas só pode ser 

feita pelos que estudam e trabalham. A assembleia geral universitária é que poderá fazer uma 

investigação independente das contas, elaborar um orçamento que de fato atenda às reivindicações, 

que seja garantido exclusivamente pelo estado e acabe com toda privatização. Esse orçamento não 

será colocado na prática pela burocracia corrupta, privatista e marionete dos governos e capitalistas. 

É preciso constituir um governo tripartite (dos três setores), eleito pelo voto universal, com mandato 

revogável e subordinado à assembleia geral universitária. Somente assim teremos a real democracia 

e autonomia universitárias. Esse caminho foi apontado pelas maiores assembleias estudantis no 

movimento do ano de 2013, que se colocaram pelo fim do reitorado e constituição de um governo 

tripartite. 



A real autonomia universitária só acontece quando a universidade está ao lado dos explorados 

contra os exploradores. E ela será conquistada com a força da unidade junto aos demais 

movimentos sociais, principalmente o do proletariado. 

Enfrentar a repressão 

A burocracia e o governo vêm impondo suas medidas privatistas, elitistas e de precarização por 

meio de medidas autoritárias, acompanhadas da repressão aos movimentos. A demissão do diretor 

sindical Brandão, as centenas de processos administrativos e criminais contra estudantes e 

trabalhadores, as eliminações de estudantes, as sindicâncias contra professores que se opõem às 

medidas autoritárias, tudo isso configura um quadro repressivo que serve para impor as medidas 

contrárias aos interesses e necessidades da maioria. 

Há quatro anos, a reitoria oficializou a entrada da polícia militar no campus, por meio de um 

convênio. Em 2011, os estudantes se levantaram contra isso e contra os processos. A 

reitoria/governo respondeu com a mais dura repressão: 400 homens da tropa de choque, esquadrão 

antibombas, Gate e outros, com 72 prisões e processos. Poucas semanas depois, a tropa de choque 

voltou à USP para desalojar e prender 11 dos estudantes que haviam retomado por ocupação 

apartamentos da moradia que estavam sendo usados para outros fins. Além de processados, seis 

estudantes foram eliminados da USP. 

Este ano a reitoria firmou novo convênio com a polícia militar, que vai criar um destacamento 

especial de repressão na universidade. Os policiais atuarão à paisana, metidos em meio aos 

estudantes e funcionários, e realizarão oficialmente o que se fazia de forma clandestina durante a 

ditadura militar e depois dela: a deduragem e repressão aos estudantes e funcionários que se 

destacam na luta contra as medidas autoritárias e destruidoras do ensino público e gratuito. 

O aumento da violência na universidade é reflexo do aumento da violência na sociedade. Por 

sua vez, essa violência é consequência do aprofundamento da crise capitalista, que faz crescer a 

miséria e a criminalidade. A maior presença da polícia não inibe crimes. 

É preciso retomar a bandeira de “FORA PM”, de fim dos processos e perseguições políticas, do 

direito democrático de manifestação e luta pelas reivindicações, dentro e fora da universidade. A 

PM é uma criação da ditadura militar, uma organização especializada em repressão. É preciso 

levantar a reivindicação de seu fim, da dissolução da polícia militar e sua substituição por milícias 

organizadas e subordinadas à população assalariada. 

Combater a opressão sobre a mulher 

Na sociedade capitalista, as mulheres além de serem exploradas no trabalho, muitas vezes com 

salários menores e sofrendo todo tipo de assédio e preconceito, vivem sob a opressão da dupla 

jornada, das tarefas domésticas, e da violência doméstica. 

Na universidade, isso se repete e se aprofunda. Têm sido noticiados os estupros nas festas da 

Faculdade de Medicina e no campus do Butantã. Mas outras formas de opressão sobre a mulher 

também se manifestam na universidade. 



A maior parte dos grupos organizados de mulheres propõem medidas de coação, educação e 

punição como meios de se combater a opressão à mulher. Como se o homem em si fosse a causa 

dessa opressão.A causa da opressão à mulher está na opressão de classe e na propriedade privada 

dos meios de produção. No capitalismo, a opressão à mulher combinou uma emancipação parcial, 

ao incorporá-la como força de trabalho de menor valor, a uma dupla opressão, ao mantê-la presa às 

atribuições domésticas e à submissão marital. 

As reivindicações que se levantam contra a opressão à mulher devem ser levantadas como parte 

da luta geral pelo fim da opressão de classe. Acabando com a opressão de classe e socializando a 

propriedade privada dos meios de produção, criaremos as condições materiais para se acabar com 

toda forma de opressão. O aprofundamento das crises capitalistas só trará mais opressão de classe e 

com ela o aumento de todas as demais formas de opressão. Tratar a opressão à mulher como algo à 

parte da luta pelo socialismo desvia a luta das mulheres do objetivo da emancipação geral, e com 

isso acaba contribuindo para mantê-la e aprofundá-la, mascarando-a. 

A luta contra os estupros na universidade se liga à luta contra burocracia autoritária e governo 

que a controlam. Contrapõe-se à farsa do maior policiamento que só serve para aumentar a 

repressão aos movimentos. Liga-se à necessidade de luta geral das mulheres pelas reivindicações de 

direito ao seu próprio corpo. Combate o obscurantismo religioso que insufla a opressão à mulher. 

Une a mulher e o homem na luta contra toda forma de opressão. 

Democracia estudantil: em defesa das assembleias gerais 

Já há alguns anos, setores do movimento estudantil têm se voltado contra a realização das 

assembleias gerais, descumprem suas decisões e as atacam de toda forma. Procuram fortalecer a 

chamada democracia representativa, que coloca as direções eleitas como intermediárias com certa 

autonomia para se colocar entre os estudantes de base e a burocracia universitária. 

A democracia estudantil, direta, se apoia nos métodos da democracia operária. Isto porque ela se 

constitui a partir do método da mobilização, da ação direta, como meios de lutar pelas 

reivindicações contra a burocracia/governo. A prática ensina que a mobilização massiva depende da 

possibilidade da mais ampla liberdade de defesa de propostas, discussão, decisão por maioria e 

aplicação coletiva das decisões de forma massiva. Isso só se realiza por meio da assembleia geral, 

que é assim instrumento de mobilização, democracia direta e ação de massa. Expressa a luta de 

classes no interior da universidade. 

A democracia representativa se apoia na possibilidade de que uma direção eleita por meio do 

voto passivo em urna possa se colocar diante dos dirigentes da universidade e pressionar pelo 

atendimento das reivindicações. Seu método preferencial é o da pressão institucional. Busca chegar 

a um ponto de acordo com os dirigentes da universidade, a partir de concessões “mútuas”. Expressa 

a conciliação de classe no interior da universidade. 

Nos últimos congressos, a direção do DCE (PSol/PSTU) conseguiu aprovar restrições à 

soberania das assembleias gerais, além do obstáculo de um quórum de 375 estudantes, a fim de ser 

recorrido quando as bases possam querer aprovar medidas contrárias à sua política. 



A própria eleição de delegados ao congresso privilegia abertamente a eleição em urna, que pode 

ser mais facilmente controlada pelas direções dos CAs, por sua vez, na sua maioria, controlados 

pelas mesmas correntes que dirigem o DCE. Constitui-se assim uma plenária de delegados que não 

se chocará com as propostas da direção. 

A eleição de delegados em assembleia permite que as bases se manifestem livremente, e que os 

delegados expressem a real mobilização que acontece nos cursos. Essa forma de eleição foge 

completamente ao controle das direções e pode constituir uma plenária de delegados sem controle. 

Temos defendido que a eleição de delegados seja feita nas assembleias dos cursos para que 

levem ao Congresso as reivindicações mais sentidas dos estudantes, que devem compor um 

programa de luta para o movimento estudantil. 

E que se rejeitem as propostas que limitem a soberania e até a realização das assembleias de 

base, defendendo-as como instâncias de mobilização, discussão, deliberação e ação coletivas e 

unitárias. 

Crise política: pela independência de classe! 

A crise econômica mundial, iniciada em 2008, tem se manifestado com mais intensidade sobre o 

Brasil. As medidas paliativas governamentais se esgotaram e a recessão econômica se instalou. As 

contas do governo, estouradas pelos bilhões de reais entregues aos capitalistas na forma de 

subsídios e isenções fiscais, se mostraram incapazes de manter o fluxo de dinheiro aos parasitas da 

dívida pública. O capital financeiro impôs a aplicação do chamado “ajuste fiscal”, que tem por 

objetivo arrancar dezenas de bilhões de reais dos explorados e assim garantir o sustento do 

parasitismo da dívida. Por trás da disputa eleitoral entre governo petista e oposição de direita, está a 

unidade burguesa na aplicação dessas medidas de ataque aos direitos sociais. 

Ao mesmo tempo aprovam-se medidas de flexibilização capitalista do trabalho: redução de 

jornada e salários (PPE), e generalizam-se as demissões voluntárias e involuntárias, os layoffs e 

férias coletivas. Só no primeiro semestre de 2015, fecharam-se meio milhão de postos de trabalho. 

Os salários são reajustados abaixo da inflação e registram redução geral. Com o aumento do 

desemprego, são ainda mais rebaixados pela rotatividade e maior concorrência pelos postos 

restantes. E têm o poder de compra reduzido pela alta dos preços, que são controlados pelos 

monopólios e demonstram que a política monetária do Banco Central só beneficia os bancos, que 

registram recordes de lucros mesmo em meio à recessão. 

O governo Dilma é acossado pela direita burguesa. O PT, que pretendia democratizar o estado 

acabou metido na corrupção e fisiologismo estatais e tem sido achincalhado por conta disso. Passou 

a encarnar as medidas de ajuste fiscal e ataques a empregos e salários. Constituiu-se como um 

governo antinacional e antipopular, que deve ser combatido pelas massas em luta pelas 

reivindicações que se chocam contra o ajuste fiscal, as demissões e o arrocho salarial. Não se trata 

de propor uma saída eleitoral para a disputa entre as quadrilhas burguesas. Não será pela via 

eleitoral que as massas terão suas necessidades mais sentidas atendidas. 

A tendência é que a direção do DCE (PSol/PSTU) se coloque pela construção dessa chamada 

terceira via eleitoral. A recente experiência grega com o Syriza mostra que essa via desvia as 



massas de sua luta pelas reivindicações nas ruas e leva à capitulação ao capital financeiro. O 

movimento estudantil deve rechaçá-la. 

Somente pelo caminho da independência de classe, que se concretiza na luta pelas 

reivindicações com os métodos da ação direta das massas, será possível enfrentar a ofensiva 

burguesa aos direitos, empregos e salários: contrapor à flexibilização capitalista a flexibilização 

operária do trabalho: escala móvel das horas trabalhadas, fim de toda precarização e terceirização; 

contrapor ao arrocho com a escala móvel de salário e salário mínimo vital discutido e aprovado nas 

assembleias; por abaixo todas as medidas do ajuste fiscal. Esse é o caminho para erguer a Oposição 

Revolucionária ao governo Dilma. 

O ponto de partida dos estudantes é a unidade ao redor de um plano de reivindicações geral, a 

constituição de um movimento unitário a partir da assembleia geral universitária e a unidade com os 

demais movimentos sociais, tendo à frente o proletariado, na luta contra os capitalistas e seus 

governos. 

A luta é internacional 

A crise capitalista colocou as massas em movimento em toda parte. Vivemos uma nova etapa da 

luta de classes mundial. Levantes de massa colocam abaixo governos ditatoriais, emperram a 

aplicação de planos de austeridade com ataques a direitos, empregos e salários, bloqueiam as 

pretensões imperialistas de controle absoluto sobre as fontes de matérias primas. Estudantes se 

levantam ao lado de trabalhadores em várias partes do mundo. Realça-se a falta de direções 

revolucionárias que canalizem essas revoltas contra o poder da burguesia e do imperialismo. 

Cada avanço que a burguesia internacional tem em qualquer parte do mundo a fortalece em toda 

parte; cada derrota parcial a enfraquece no mundo todo e fortalece a luta contra a opressão e 

exploração. A luta pelo socialismo é uma luta internacional. 

Por isso, o movimento estudantil deve se posicionar ao lado das nações oprimidas contra as nações 

opressoras; pela autodeterminação das nacionalidades; pelo apoio às lutas contra os governos e os 

capitalistas em toda parte; e pela luta anti-imperialista e anticapitalista em nosso próprio país, que se 

concretiza na defesa das reivindicações com os métodos da luta de classes e nas manifestações 

massivas de rua de apoio às lutas dos oprimidos nos demais países. 

 

TESE DO JUNTOS! 

 PARA O XII CONGRESSO DE ESTUDANTES 

A USP PRECISA DE UMA REVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA! 

Vivemos em tempos em que a esperança e a mobilização contra as políticas de ajuste e a retirada de 

direitos se espalham pelo mundo e pelo Brasil. A indignação da população grega, espanhola, a 

juventude negra dos Estados Unidos e a resistência latino-americana são grandes exemplos. Nós, do 

movimento Juntos! também lutamos, no país e na USP, por outro futuro! 



O XII Congresso de Estudantes da USP acontece, portanto, em um momento em que a juventude 

questiona os sistemas político e econômico, exigindo democracia real. As grandes manifestações de 

Junho de 2013 abriram uma brecha e agora temos uma grande responsabilidade: defender a 

educação e, junto aos trabalhadores, derrotar os ajustes de Dilma e Levy! 

É sob este pano de fundo que entendemos que somente através de um Movimento Estudantil amplo 

e fortalecido poderemos estar à altura dos desafios. Por isso, agradecemos as sugestões feitas para a 

nossa pré-tese e a todos os que a assinam com a gente a tese do Juntos! para XII Congresso de 

Estudantes da USP! 

BRASIL EM CRISE: AJUSTAR PARA AFUNDAR 

Vencidas as eleições com o slogan “Pátria Educadora”, Dilma assumiu um novo mote para governar 

em 2015: ajustar para avançar. 

A popularidade de Dilma atingiu a marca de 7% de reprovação, a pior da história. Não por acaso: 

 direitos conquistados foram diminuidos com as MP’s 664 e 665, implantou-se um Plano de 

Proteção ao Emprego (PPE) que na prática corta salários e protege apenas as empresas, além da 

implementação da “Agenda Brasil” - uma proposta de Renan Calheiros para superar a crise 

econômica através de retrocessos em direitos trabalhistas, ambientais e sociais. 

Ao mesmo tempo, a Operação Lava Jato desmascara esquemas de corrupção dentro da Petrobrás 

que envolvem todos os grandes partidos ao lado das grandes empreiteiras. A corrupção é o sintoma 

desse sistema político que atende aos interesses particulares das elites enquanto usam os interesses 

públicos e coletivos como moeda de troca de negociatas. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha - 

o grande inimigo da juventude e dos setores oprimidos e suspeito de estar envolvido nessa sujeira - 

é uma caricatura dessa estrutura de poder. 

Este cenário político abriu espaço para os setores conservadores e reacionários, representados por 

sujeitos como Coronel Telhada e Bolsonaro, se apresentarem como alternativa ao governo Dilma. 

Porém, representam um enorme retrocesso para a luta pelos direitos democráticos, além de 

plantarem o impeachment para colherem mais ajustes. Uma verdadeira farsa. Não vamos às ruas 

fazer coro com a direita, mas também não estamos com o governo que aplica o maior dos 

ajustes sobre o povo. 

 Contra o Ajuste Fiscal 

 Por outra política econômica: Contra o superavit primário fiscal a qualquer 

custo e pela taxação de heranças e grandes fortunas 

 Contra a retirada e a mercantilização dos direitos da juventude e dos 

trabalhadores 

 Campanha pelo Fora Cunha! na USP 

PÁTRIA EDUCADORA PARA QUEM? 

Dos R$70 bilhões cortados do orçamento, quase R$10 bilhões foram da educação. Os cortes do 



PROUNI e FIES deixaram milhares de estudantes endividados e obrigados a largar os estudos. 

No ensino público a situação é calamitosa com diversas federais em estado de absoluta 

precarização, que resultou nas greves como na UFMT, UFGRS, UFRJ e UFBA. Muitas começaram 

o ano fechadas sem dinheiro para pagar contas de água e luz, serviço de limpeza e salários de 

professores. Em todo o Brasil, bolsas como PIBIC sofrem com atrasos programados e extinções. 

Enquanto isso, os cortes são de 75% nos cursos de pós-graduação e 40% na formação de 

professores. É evidente que esse completo descaso com a educação atinge em cheio a vida dos 

estudantes que mais precisam de permanência estudantil. 

 Não aos cortes na educação: Contra a precarização e sucateamente das federais 

 Valorização dos professores e funcionários e pelo caráter público e de qualidade 

do ensino: Todo apoio à luta das federais em greve! 

OS ESTUDANTES DA USP NÃO VÃO PAGAR PELA CRISE 

A USP começou 2014 com o anúncio de uma profunda crise financeira. A nova gestão, com o reitor 

Zago, assume então a direção da universidade com uma débil contradição: por um lado procura se 

postular de forma acessível, mas por outro implementa - de forma antidemocrática - uma política de 

ajuste que, até agora, só tem prejudicado a USP. Cortes nas vagas das creches, nas bolsas PIBIC, 

nos estágios e bolsas de pesquisa, na contratação de funcionários e professores, extinção de 

bandejões, desvinculação de hospitais universitários, sobrecarga de trabalho para funcionários e 

professores. Assim como a educação estadual como um todo, a USP é vítima da lógica da 

precarização-privatização de Alckmin. Com isso, o estudo e a permanência dos estudantes, os 

professores e funcionários são profundamente afetados. 

 Pela permanência: mais vagas no CRUSP e reabertura de vagas nas creches 

 Volta PIBIC: Pela liberação das bolsas de iniciação científica 

 Pela autonomia e por mais investimento na extensão universitária 

 Não a desvinculação do HU e HRAC. Não à precarização do HU 

 Contratação de professores e funcionários 

 Volta dos bandejões 

 Organização de vigílias nos Conselhos Universitários. 

A LAVA JATO DA USP 

Como resposta à crise na USP assistimos a uma entrada cada vez maior dos investimentos privados 

dentro da universidade através das Fundações. Assim como no país vemos os processos de 

privatização acompanhados da corrupção, na USP não é diferente. Segundo o Estadão, a Fundação 

da USP paga as empresas dos próprios docentes para prestação de serviços privados através de 

contratos e convênios obscuros, sem licitação, que levam o dinheiro da USP diretamente para o 

bolso dos “docentes-empresários”. O responsável por aprovar os projetos da Fusp é ninguém menos 



que o reitor Zago. É ele também quem nomeou o diretor da fundação, José Roberto Cardoso, 

investigado nesse escândalo. 

Enquanto isso, dezenas de professores receberam cartas de uma comissão chamada CERT, 

demitindo-os do regime de dedicação integral. A CERT é também a comissão responsável pelos 

contratos da Fusp. Ou seja, de um lado acabam com carreiras docentes e do outro entregam baús de 

ouro nas mãos de empresas privadas. 

Há anos, as fundações privadas na USP recebem centenas de milhões de reais. Sem transparência, 

sabe-se que pelo menos RS800 milhões já circularam somente pela Fusp. Elas se utilizam do espaço 

físico, da marca USP, dos professores e estudantes e sequer prestam contas à comunidade 

universitária. A presença destas fundações representa a mercantilização do ensino, pesquisa e 

extensão na USP. Não aceitaremos que a nossa educação seja moeda de troca em negociatas 

corruptas entre Zago e seus aliados. O movimento estudantil deve lutar para garantir uma 

educação gratuita e de qualidade e por isso somos contra a presença dessas fundações na 

USP! 

 Por uma CPI da USP, paritária, que investigue os casos de corrupção 

 Por uma audiência pública com Zago, Cardoso e demais envolvidos 

 Campanha em conjunto com a ADUSP em defesa do regime de Dedicação 

Integral docente 

 Abertura imediata do livro de contas da USP e das caixas pretas das fundações 

 Eleições diretas para reitor e diretores de unidade 

 Estatuinte livre, democrática e soberana 

 Referendo por uma comissão paritária que investigue as contas da USP 

NÃO LEVANTE O DEDO PRA MIM! 

A incapacidade e desinteresse da USP em lidar com os casos de violência tomaram proporções 

escandalosas este ano. A CPI arrancada da reitoria pelas e pelos estudantes, com denuncias contra 

professores, diretores e alunos, foi respondida com a omissão da reitoria e diretorias que procuraram 

blindar a imagem da universidade. 

Enquanto os casos de violência contra os setores oprimidos, em particular os casos de estupro, 

continuam aumentando e sem resposta pela burocracia da USP, as mulheres respondem ao completo 

abandono e ausência de políticas preventivas e de combate a essas violências com o fortalecimento 

da mobilização feminista. O ato por segurança das mulheres da USP reuniu mais de 400 estudantes 

em uma forte mobilização contra o machismo e a negligência da reitoria. Em resposta, a reitoria 

ameaçou processar as feministas! 

Além da violência o ajuste fora e dentro da USP afeta principalmente os setores oprimidos e 

explorados, que dependem ainda mais da assistência estudantil, com permanência e bolsas de 

estudo. 



Nenhuma mulher, negro ou LGBT tem que abaixar a cabeça diante de qualquer opressão. 

Queremos ser ouvidos e entendemos que somos protagonistas na luta por mais segurança, por 

democracia e contra os ajustes na universidade. 

 Contra o machismo, racismo e LGBTfobia: Precisamos de políticas contra as 

opressões conforme as revindicações dos movimentos negro, feminista e LGBT 

 Investigação e punição de todos os casos da USP! Queremos a expulsão dos 

estupradores! 

 Por um veículo de denúncias seguro e permanente na USP 

VIOLÊNCIA NOS CAMPI: ESSA FESTA TEM QUE ACABAR 

A resposta de Zago para a segurança é antidemocrática e ineficiente: Proibição de festas nos campi 

e a implementação de um novo plano de segurança (Koban) que prevê uma base permanente da PM 

nos campi. 

A segurança é realmente um assunto que preocupa a todos nós e merece o esforço coletivo para 

encontrarmos uma solução efetiva, sobretudo após os inúmeros casos de estupro, assalto e violência 

dentro da USP.  Porém, nós do Juntos! entendemos que a Polícia Militar não é uma resposta para a 

segurança dentro e fora da USP. A PM existe no campus desde 2011 e, não só a violência no campus 

continua, como aumentou de lá pra cá. Além disso, a militarização da polícia é um atraso para toda 

a sociedade, uma polícia estruturada para proteger o patrimônio e a ordem e não as pessoas, além de 

reproduzir nas suas ações 

cotidianas as desigualdades e o racismo. 

Porém, hoje, o “Fora PM” é por si só insuficiente para solucionar esta questão. Nosso Congresso de 

Estudantes deve refletir um plano alternativo de segurança que não passe pela ampliação da 

presença da PM - problema existente não só na USP, mas em todo Brasil -, mas sim por um modelo 

de segurança alternativo elaborado por toda a comunidade universitária. 

 Abrir a USP! Ocupação do espaço e o aumento da circulação para mais 

segurança 

 Por uma iluminação efetiva em todos os campi! 

 Por um coletivo feminino da guarda universitária preparado para lidar com 

casos de machismo 

 Pela criação de um Centro de Referência da USP sobre violações de direitos 

humanos. 

 Maior frequência dos circulares, sobretudo nos interiores 

 Que o Congresso crie um Grupo de Trabalho para elaborar um plano 

alternativo de segurança e entregá-lo ao reitor, em 2016, com uma grande 

manifestação! 



 Pela desmilitarização da PM! 

 Pelo direito a festejar! Proibição não é solução 

 Contra a retirada dos espaços estudantis 

 Articulação de uma grande Festa com o DCE, CAs e Atléticas de toda a USP! 

Queremos o nosso direito à autonomia garantido por inteiro! 

DEMOCRATIZAR O ACESSO E ENEGRECER A USP 

No início do ano, o movimento negro da USP emparedou o reitor Zago exigindo as cotas raciais. A 

resposta imediata da reitoria foi processar estudantes e funcionários, porém, ainda assim foi 

obrigada a reformular o ingresso na USP, aprovando de forma atropelada a nova regra em que 13% 

das vagas são reservadas ao ENEM. Segundo a própria reitoria, essa medida significa "garantir que 

além dos melhores da FUVEST, os melhores do ENEM estejam na USP" - uma verdadeira 

provocação ao movimento estudantil, que reivindica as cotas raciais. 

Estamos falando da universidade pública mais elitista e racista do país. A USP está fora da lei e 

comete um crime contra os direitos humanos ao excluir decididamente a população negra do acesso 

ao ensino público de qualidade! Por tudo isso, as cotas raciais e sociais são necessárias na USP, 

como medida de democratização do acesso e reparação histórica. 

 Cotas Já! Pela adoção de cotas segundo o projeto da frente pró-cotas estadual 

 Articulação de uma campanha permanente por Cotas na USP entre todos os 

campi da universidade 

 Construção de um encontro de negras e negros da USP em 2016 

UM MOVIMENTO ESTUDANTIL RENOVADO E DEMOCRÁTICO PARA MOBILIZAR A 

USP 

O movimento estudantil (ME) da USP é parte da tradição de mobilização no país, tendo sido 

responsável por questionar e transformar estruturas da universidade e do Brasil ao longo do tempo. 

É com esse pano de fundo, que o Juntos! entende ser necessária uma constante inovação de seus 

espaços e reorientação de sua atuação e política. 

O ME deve ser cada vez mais representativo e conectado com todos os estudantes, CAs e outras 

entidades estudantis, frentes e campi. Todos estes têm se mobilizado nos últimos tempos por 

democracia real, contra as opressões e contra os ajustes na educação e na USP, mas avaliamos que 

é necessária maior conexão entre eles e maior apropriação deles frente ao movimento geral 

para que conquistemos vitórias. A luta pelos espaços estudantis na EACH, a luta das mulheres 

pela segurança real e a luta dos negros por cotas demonstram a coragem e entusiasmo para 

transformar a USP e a necessidade de o ME ser um espaço de ampla articulação. 

O DCE também é parte importante do movimento. Acreditamos que ele precisa ser cada vez mais 

próximo dos estudantes, como um importante canal de mobilização estudantil. Por isso, somos a 

favor da majoritariedade para o DCE da USP: A partir da nossa visão sobre o ME achamos que a 

entidade não deve ser um espaço de disputa entre forças políticas, afastando os estudantes 



independentes e corroborando para um caráter internista da entidade em relação ao conjunto dos 

estudantes do Butantã e impossibilitando que ele seja uma ferramente também dos estudantes do 

interior. 

Por último, é importante colocar a necessidade de que os espaços como as assembleias se tornem 

mais amplos e convidativos. Nós nos posicionamos contra os casos de opressões que ocorrem no 

movimento, assim como os vícios que muitas vezes afastam a participação de novos estudantes. 

Reivindicamos um movimento feito da unidade na diversidade, em defesa de um projeto 

comum de universidade pública, gratuita e de qualidade. Que o XII Congresso insira a USP 

dentro do novo Junho da Educação! 

 Por um Movimento Estudantil mais aberto, democrático e representativo: 

Chapas com paridade de gênero, DCE com Departamentos temáticos abertos 

(departamento de acesso e permanência, de segurança, etc),  fortalecimento da 

articulação do DCE com os CAs e os movimentos da USP através de 

Seminários, ROs de caráter mais amplo e com periodicidade. 

 Sedes do DCE em todos os campi: Os espaços estudantis e a autonomia do DCE 

dos interiores são pilares essenciais do Movimento Estudantil 

 Reuniões de CCAs periódicos e em todos os campi 

 As assembleias devem respeitar de fato o horário de início, o teto e o quórum já 

estabelecidos, além da obrigatoriedade de uma ata que seja divulgada pela 

página do DCE; O DCE também deve ser responsável pela convocação e 

estrutura da assembleia. 
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