
 

 

Tese da AJR para o XI Congresso dos Estudantes da USP 

 

Fora Rodas! Fora PM! Ensino público e gratuito! Poder Estudantil! 

 

 

Fora PM da USP! 

O estado de sítio na USP, com a instalação de bases da Polícia Militar dentro 
do Campus, foi estabelecido pelo governador do estado por meio do reitor-
interventor João Grandino Rodas.  

A medida foi adotada em um momento em que a repressão nas universidades 
vem aumentando como resposta do governo ao ascenso estudantil que teve 
início na própria da USP com a ocupação da reitoria em 2007. 

A própria existência de uma polícia subordinada a um comando militar faz parte 
de um sistema tipicamente ditatorial, onde as Forças Armadas são empregadas 
contra o povo do próprio país.  

Trazer a Polícia Militar para dentro da universidade, um lugar que, em tese, 
deveria servir como modelo para o livre debate de ideias é uma forma de 
reprimir não apenas o movimento estudantil, mas todos aqueles que se 
opuserem à ordem vigente. 

A PM está na USP para liquidar com o movimento estudantil e todos os 
movimentos de resistência ao plano de privatização da universidade. Rodas foi 
escolhido diretamente pelo governador do estado para colocar esse plano em 
prática.   

 

Fora Rodas, Fora PM, Ensino Público e Gratuito, Poder Estudantil! 

Rodas com sua política de privatização está perseguindo politicamente mais de 
80 estudantes, trabalhadores e professores. É necessário lutar contra esta 
política e exigir a revogação de todos os processos e expulsões. 

A palavra de ordem que mais caracteriza a luta dos estudantes da USP nesse 
momento é “Fora Rodas, Fora PM, Ensino Público e Gratuito, Poder 
Estudantil”. 

Rodas é um interventor do governo do PSDB na universidade, foi o segundo 
colocado nas eleições, refletindo que sequer a burocracia que dirige a 
universidade aprova a sua nomeação. 



 

 

 É um representante da ala mais direitista da universidade, sendo o homem do 
PSDB para esmagar os movimentos e entregar a USP para o capital privado.  

Rodas já está realizando isso ao terceirizar todas as áreas que pode, como o 
circular e a gráfica da USP. O interventor já declarou que pretende cobrar 
mensalidade dos estudantes e está reformulando os estatutos para adaptar a 
universidades às necessidades dos empresários.  

“Fora Rodas” significa lutar pela saída do reitor-interventor. Rodas institui uma 
enorme perseguição aos estudantes e funcionários, com centenas de 
processos administrativos e criminais, sitiou o campus com a Polícia Militar 
tentou retirar a gratuidade dos cursos de pós-graduação e colocou um Policial 
Militar para chefiar a Guarda Universitária.  

A reivindicação de saída do reitor deve ser acompanhada de uma reivindicação 
de mudança do regime de poder na universidade.  

O objetivo dessa reivindicação é também a conquista da total autonomia da 
universidade e a constituição de outro regime de poder, em que tenha voz toda 
a comunidade universitária, em especial os estudantes, que são a maioria da 
universidade. 

O “Fora PM” expressa a luta dos estudantes contra a repressão e contra a 
privatização da universidade.  

“Ensino Público e Gratuito” é a luta pela universidade pública e gratuita contra 
a tentativa do governo do estado e do imperialismo de subjulgar a universidade 
ao capital privado. 

Como parte do seu plano de privatizar a USP, Rodas está fechando o Campus 
e impedindo o acesso da população. Uma medida recente nesse sentido foi a 
privatização do ônibus circular. O reitor também pretende colocar catracas em 
toda a universidade e já montou um Plano de Segurança que transformará a 
USP em um campo de concentração.  

Defendemos o fim do vestibular, o livre acesso da população à universidade, o 
fim da repressão e todo sistema de controle e vigilância sobre estudantes, 
funcionários e professores. 

“Poder estudantil” significa que os estudantes devem ser maioria no controle da 
universidade, num governo composto de maneira proporcional também por 
funcionários e professores; e o fim dos governos unipessoais da reitoria.   

Autonomia Universitária 

O conceito de autonomia universitária somente tem sentido se estabelecida 
uma completa independência da universidade do Estado capitalista. Este 
conceito tem sido deturpado para preservar o controle do estado sobre as 



 

 

universidades, uma vez que é o estado que toma as decisões fundamentais 
sobre o funcionamento da universidade, da sua administração até o 
orçamento.  

A total autonomia da universidade diante do Estado capitalista é indispensável 
para que haja um governo democrático na universidade, o governo da maioria 
da universidade. 

O atrelamento da universidade ao estado não é apenas um fenômeno jurídico, 
mas é mantido por uma casta burocrática que se perpetua no poder da 
universidade, constituída pelos professores, em particular os mais graduados, 
que compõem o núcleo fundamental desta burocracia. É uma casta burguesa e 
reacionária que serve como correia de transmissão da política do imperialismo 
e do grande capital dentro da universidade pública. 

Isso impõe que a luta pela autonomia será levada adiante contra esta casta e 
necessariamente pelo setor da universidade menos comprometido com o 
Estado. 

Nas universidades este setor são os estudantes. Este fato pode ser inclusive 
provado historicamente, pois a luta estudantil que sempre foi em todas as 
épocas um fator decisivo da luta contra o regime de poder universitário. 

Neste sentido, a luta pela autonomia tem como fator fundamental o movimento 
revolucionário dos estudantes contra o governo e a burocracia universitária.  

A autonomia e o governo tripartite proporcional, ou seja, com maioria 
estudantil, é a única forma de subtrair a universidade da influência destruidora 
do grande capital nacional e do imperialismo. 

A autonomia, no entanto, não é um fim em si mesmo, mas um meio para a 
transformação da universidade. Esta transformação, no entanto, não pode ser 
separada da luta revolucionária para acabar com o Estado capitalista e a 
propriedade privada.  

Isso significa que a autonomia e o governo tripartite com maioria estudantil 
somente podem cumprir um papel revolucionário se a maioria estudantil adotar 
o programa e a estratégia política da classe operária, ou seja, a ditadura do 
proletariado e o socialismo.  

Votar para reitor, não: dirigir a universidade!  

Diante da crise por que passa a universidade, os setores da esquerda 
pequeno-burguesa passaram a defender a consulta para reitor, ou como eles 
chamam eleições diretas para reitor. Essa solução deve ser rejeitada por toda a 
comunidade universitária como um engodo. 

A eleição direta para reitor significa que estudantes, funcionários e professores 
indicarão um nome para a escolha do governador, e que pode ser rejeitado 



 

 

completamente por este. Serviria apenas para dar um tênue respaldo ao nome 
escolhido pelo governo do estado e uma aparência discreta de democracia, 
que hoje sequer fazem questão de apresentar. 

Se a eleição direta para reitor fosse realizada de fato, e não como o engodo da 
consulta, coisa que nunca aconteceu, estudantes, funcionários e professores 
escolheriam o reitor, mas não mudaria na essência a questão de quem 
governa a universidade, deixando a tarefa nas mãos de uma pessoa sobre a 
qual a comunidade não teria qualquer controle.  

A eleição direta para reitor, embora pudesse provocar crise e desequilíbrios, 
não seria mais que a atual eleição presidencial onde, ao final, governa uma 
camarilha que conseguiu manipular por diferentes meios o sistema eleitoral. 

Devemos lutar pelo fim dos governos unipessoais dos reitores. O governo da 
universidade deve ser exercido por toda a comunidade e não por uma pessoa, 
eleita ou não.  

É importante assinalar que a proposta de toda a esquerda pequeno-burguesa 
(PT, PCdoB, Psol e PSTU) é a de voto paritário, onde os professores teriam um 
voto privilegiado sobre os demais membros da comunidade universitária. 

A proposta de paridade é apenas uma forma atenuada da proposta da 
burguesia de manter tudo como está. O voto do professor continuaria valendo 
aproximadamente dezenas de vezes a mais que o voto do estudante. Portanto, 
a paridade não acaba com o sistema de castas na universidade, apenas o 
ameniza. 

 

Pelo poder estudantil na universidade! 

 

O grande problema que se coloca é a mudança do poder na universidade. A 
única proposta democrática e que pode conduzir a um progresso e uma 
mudança efetiva dentro da universidade é a de representação dos setores que 
compõem a universidade de maneira proporcional ao seu número na 
universidade, ou seja, com maioria estudantil. 

É preciso deixar claro o elementar, ou seja, que democracia é quando a 
maioria governa e, por isso, os estudantes, que são a maioria esmagadora da 
universidade e que são também o setor que sempre se mobilizou e de maneira 
decisiva nos principais momentos, devem ser a maioria no governo da 
universidade. 

A ditadura exercida dentro da instituição se caracteriza principalmente pelo 
domínio exercido pela ínfima minoria da universidade, que são os professores, 
setor mais conservador pela sua ligação com o estado, sobre a maioria dos 
estudantes, ou seja, como toda ditadura, o predomínio da minoria sobre a 
maioria. 

  
Entre os elementos componentes da universidade, os estudantes representam 
o elemento progressista porque expressam o interesse geral da universidade 
como meio de reprodução da cultura e da socialização. Neste sentido, o 
autogoverno tem como questão determinante a maioria estudantil. 



 

 

  
O regime atual é totalmente anacrônico e baseado no direito à autoridade 
quase divina dos professores. Setor este que é o mais conservador, justamente 
por seus evidentes privilégios dentro desta estrutura. 
  
A rasteira ideia de que os professores devem controlar a universidade porque 
são participantes permanentes da vida acadêmica, divulgada pelos partidos 
burgueses, e assim os estudantes deveriam ter seu peso político reduzido é 
extremamente conservadora e reacionária, além de mentirosa, porque também 
os funcionários não apenas “passam” pela universidade e tem tanta 
“permanência” na universidade como os professores, o que não impede, no 
entanto, que eles sejam completamente excluídos do processo de tomada de 
decisões dentro da universidade. 
  
A defesa desta tese está dirigida certamente contra a mobilização do setor que 
não é comprometido com o Estado e da esmagadora maioria da comunidade 
universitária.  
  
É preciso que fique claro que a autonomia completa da universidade em 
relação ao Estado e ao capital será uma realidade quando a universidade 
estiver politicamente sob a direção do povo e não da burguesia, isto é, da 
classe operária e setores populares. A luta pela autonomia é o combate por 
colocar a universidade a serviço dos trabalhadores e de todo o povo, 
transformando-a num instrumento de luta pela revolução proletária e o 
socialismo. 
  

Reconstruir o movimento estudantil da USP pela base 

 

A direita tem explorado uma contradição existente hoje no movimento 
estudantil: ao mesmo tempo em que existem as assembleias gerais, que 
reúnem o conjunto dos estudantes para discutir e deliberar sobre suas medidas 
de luta contra os ataques da reitoria e do governo, as direções das entidades 
estudantis (CAs e o próprio DCE) são escolhidas por um método que se opõe 
ao seu propósito (são organizações para a luta dos estudantes cujas direções 
são escolhidas à margem da luta estudantil, em um processo eleitoral que 
nada mais é que uma paródia das eleições burguesas). 

Igualmente, a existência do Conselho de Centros Acadêmicos (CCA), que 
reúne as diretorias dos CAs para deliberar à revelia dos estudantes e, inclusive, 
impõe obstáculos à organização do próprio DCE, transformou esta reunião de 
cúpula em uma paródia do Congresso Nacional, na qual os aprendizes de 



 

 

deputado fazem o que bem entendem sem se sentirem pressionados a prestar 
contas de suas decisões ao conjunto dos estudantes. 

É a maneira como são realizadas as eleições para o DCE e o próprio estatuto 
da entidade que ilustram mais claramente o quanto a organização atual do 
movimento estudantil está em contradição com a luta dos próprios estudantes: 

Não há tempo hábil para que se realize uma verdadeira campanha eleitoral, 
sendo que as eleições são feitas geralmente no último mês letivo (novembro), 
com pouco mais de uma semana para que as chapas apresentem suas 
propostas ao conjunto dos estudantes. 

Escolhida anualmente pelo voto em urna, uma chapa majoritária se impõe 
sobre as diferentes correntes de opinião existentes entre os estudantes e 
assume o controle do Diretório Central dos Estudantes com um mandato 
irrevogável, na prática, pois apenas um Congresso dos Estudantes da USP 
teria autoridade para fazê-lo, sendo que o Congresso ocorre, de acordo com o 
Estatuto do DCE, apenas de dois em dois anos.  

O DCE, assim como a esmagadora maioria dos CAs, se transformou em uma 
entidade que paira acima da cabeça dos estudantes. Não possui qualquer 
ligação com o conjunto dos estudantes, mas atua de maneira independente, de 
acordo com as deliberações de sua direção majoritária. 

Os estudantes da USP possuem apenas um fórum legítimo para discutir e 
deliberar sobre suas propostas e reivindicações: a Assembleia Geral dos 
estudantes. Mas, ao longo dos anos, as sucessivas gestões do DCE e dos CAs 
manobraram e alteraram o Estatuto do DCE de modo a invalidar as 
deliberações da Assembleia Geral e torná-la inócua. Colocaram as entidades 
estudantis acima dos estudantes e esses à margem das deliberações e da 
discussão que deveria se processar aí. 

O Conselho de Centros Acadêmicos (CCA) usurpou uma parte das atribuições 
da Assembleia Geral.  

Esta é a brecha que a direita, inimiga da discussão política e da deliberação e 
ação coletivas, procura aproveitar para liquidar, de uma vez, com a 
organização dos estudantes.  

Porém, a Assembleia Geral, por permitir que um maior número de estudantes 
se reúna e decida democraticamente, permanece sendo a principal ferramenta 
para a organização da luta dos estudantes. Embora tenha sido boicotada de 
todas as maneiras, a Assembleia Geral sobreviveu às tentativas de dissolução 
devido a presença massiva dos estudantes e ao fato de que esses reconhecem 
sua autoridade, independente do que o Estatuto do DCE, as reuniões da 
direção da Entidade ou o CCA afirmem. 



 

 

Para que as organizações de estudantes (CAs e DCE) sejam, de fato, 
expressão da luta dos estudantes, e não um aparelho independente que pode 
ser controlado à margem do movimento, é preciso que os estudantes retomem 
o poder dentro do DCE.  

Defendemos o fim das eleições do DCE em urna. Eleição da direção da 
entidade máxima dos estudantes da USP realizada em Congresso, com 
diretoria proporcional. Que o DCE se apóie diretamente sobre as organizações 
estudantis de base (representantes eleitos por sala de aula, por curso ou 
correspondente).  

Defendemos o fim do Conselho de Centros Acadêmicos, que se transformou 
em um senado estudantil, onde os estudantes não qualquer poder de decisao.  

Esse próprio Congresso de Estudantes foi decidido de forma antidemocrática 
pelo CCA, sem passar por assembleias, sem tempo de discussão para 
inscrição de chapas, seu tema foi imposto aos estudantes por uma minoria 
deste conselho e não deu voz as outras correntes do movimento.  

Defendemos a criação de um conselho de base, com representantes por sala 
ou por turma, que sirva de base para a atuação de DCE.  

O movimento estudantil da maneira como está não é democrático, ficando sob 
o domínio de um pequeno grupo.  

 

 

 

 

 


