
A USP é uma universidade pública, gratuita e de qualidade? A resposta para esta 

questão está em disputa na Universidade de São Paulo. De um lado, sucessivas reitorias 

fecham as portas da universidade à maior parte da população, defendendo um modelo 

elitizado e restrito de ensino e pesquisa. Do outro, estudantes, funcionários e professores 

reivindicam uma universidade aberta, democrática e voltada para as demandas da 

população. O caminho trilhado pela USP foi determinado, em grande medida, pela 

resultante da disputa entre estes dois polos. 

Em 2009, o então governador José Serra nomeou como reitor da USP o segundo 

colocado de uma lista bem restrita e por eleição indireta – João Grandino Rodas. Desde 

os primeiros dias de seu mandato Rodas iria mostrar a que veio. No final de 2011, a 

situação atingiria o seu limite quando mais de 400 policiais invadiriam a USP para 

prender estudantes, transformando o campus universitário em uma praça de guerra. Mas 

a truculência não passaria sem resposta. Indignados, milhares de estudantes romperam 

com a normalidade e fizeram uma das mobilizações estudantis mais massivas dos 

últimos anos, participando de assembleias e manifestações em defesa da democracia na 

universidade. 

Na luta por uma universidade aberta surgiu a “Não Vou Me Adaptar”. Diversos 

estudantes, de diferentes coletivos, se uniram para formar uma gestão para o DCE que 

pudesse ser a expressão destes milhares que se levantaram por outra universidade. Mais 

de 7000 estudantes – um verdadeiro recorde para as eleições do DCE! – optaram por um 

movimento estudantil aguerrido em sua luta por uma universidade democrática, e, ao 

mesmo tempo, independente de reitoria e governos. Cientes da difícil batalha que se 

coloca a nossa frente, a presente contribuição localiza-se em um momento em que a 

reitoria recrudesce seus ataques ao caráter público e democrático da universidade, ao 

mesmo tempo em que milhares de estudantes manifestam sua indignação. A realização 

de um congresso que organize a atuação destes estudantes para o próximo período pode 

ser decisivo nos rumos da universidade.  

  

A juventude em luta no país inteiro! 

Em 2003, com a chegada de Lula ao poder, muitos tiveram a esperança de que 

finalmente chegaria o fim do modelo neoliberal de educação inaugurado com FHC. 

Contudo, o principal foco das políticas educacionais dos governos petistas para o ensino 

superior foram os programas do PROUNI e do REUNI. O primeiro foi uma verdadeira 

injeção de recursos públicos para os cofres dos “tubarões do ensino” através do 

preenchimento de vagas ociosas. Ocorre que o pagamento de bolsas a estudantes é mais 



custoso que o investimento direto em universidades públicas e a qualidade das 

universidades atendidas pelo programa muitas vezes é péssima.  Ou seja, além de não 

romper com a lógica da educação enquanto mercadoria, o PROUNI pagou mais caro por 

algo pior. O REUNI ampliou o número de vagas nas universidades federais sem que 

esta ampliação estivesse acompanhada de um maior investimento na estrutura destas 

universidades. E trouxe consigo os cursos interdisciplinares, que visam a formação em 

“grandes áreas’ de conhecimento que, na realidade significam uma precarização do 

ensino e da pesquisa nas universidades. O resultado foi um aumento considerável no 

número de alunos por sala, déficit de laboratórios e estrutura de ensino e pesquisa e falta 

de professores em boa parte das federais. Em muitas delas, os estudantes tiveram de 

assistir suas aulas em escolas emprestadas ou até mesmo em hotéis!  

Frente a isso, estudantes, funcionários e professores do Brasil todo se levantam 

por mais verbas para a educação pública. Mais de 90% das universidades federais 

encontram-se em greve atualmente. A grande mídia parece fazer vista grossa, mas esta 

é certamente uma das greves da educação mais importantes da era Lula-Dilma. 

O que o movimento reivindica é a destinação 10% do PIB para a educação 

pública já! Trata-se de uma demanda histórica dos movimentos sociais que lutam por 

educação para que as deficiências do ensino no Brasil sejam corrigidas. Em resposta, o 

ministro da Fazenda diz que a reivindicação dos 10% irá quebrar o País. Nós, 

entretanto, consideramos que as universidades federais estão dando um belíssimo 

exemplo de luta aguerrida por educação de qualidade e o que precisa mudar é a 

prioridade de investimentos do governo. A educação não pode mais  esperar. O sucesso 

do movimento que arrasta as federais é de fundamental importância também para a luta 

que tocamos na USP. Todo apoio à greve das federais! Por 10% do PIB para educação 

pública já! 

Enquanto isso, o grupo majoritário da União Nacional dos Estudantes, ligado ao 

governo, defende o REUNI e ilude os estudantes com uma enganosa proposta de 10% 

do PIB somente em 2023, quando a precarização terá atingido um nível calamitoso. 

Defendemos a atuação independente do governo através do Comando Nacional de 

Greve, que simboliza um avanço na capacidade de auto-organização dos estudantes a 

nível nacional. 

  

A gestão Rodas e a luta pela democratização da USP: 

  



Sob qualquer aspecto, a gestão Rodas representa a antítese da luta que os movimentos 

sociais fazem em favor de uma universidade pública de qualidade. Se sempre 

concebemos educação como um direito universal, o reitor desde o início de sua gestão 

afirma que a universidade pública não tem necessariamente de ser gratuita, abrindo 

espaço para cursos pagos na USP. Finalmente, enquanto os estudantes reivindicaram a 

universidade como ambiente de livre circulação de ideias e manifestação política, a 

reitoria conduz um agudo processo de militarização do campus universitário. Frente ao 

plano alternativo de segurança defendido pelos estudantes, a reitoria não apenas não 

atendeu a nenhuma das reivindicações como respondeu com um convênio com a polícia 

militar e instalação de bases da polícia nos campi. Ao mesmo tempo, dezenas de 

estudantes estão sendo processados por razões políticas; dirigentes sindicais são 

processados e demitidos; os docentes sofrem ameaça de processo por denunciar a 

reitoria. Elitismo e autoritarismo político: esta foi a fórmula perfeita encontrada pelo 

atual reitor para restringir ainda mais a universidade e colocá-la a serviço de interesses 

restritos.  

Absurdos como os que temos visto nos últimos anos só são possíveis em função 

do fato de que o reitor não tem qualquer compromisso público com a comunidade 

universitária. Menos de 2% da universidade participa do processo de escolha do reitor e 

quem decide definitivamente o seu nome é o governador do estado. Além disso, o 

atrasado estatuto da USP concentra todos os poderes nas mãos do reitor e do Conselho 

Universitário, além de possuir dispositivos (redigidos pelo próprio autor do AI–5) que 

permitem a eliminação da universidade de estudantes por razões políticas.  

Através das mobilizações ocorridas no ano passado os estudantes demonstraram 

que estão conscientes do importante papel social que possui a democratização da USP. 

Por essa razão, consideramos que o XI Congresso deve servir para armar o conjunto dos 

estudantes para uma forte luta que abra definitivamente as portas da universidade para a 

nossa participação. Ainda mais em um cenário em que a própria reitoria está planejando 

uma modificação no estatuto no próximo período..   Precisamos de diretas para reitor 

e de uma estatuinte já pra mudar os rumos da universidade! Propomos a 

realização de um plebiscito com as três categorias da universidade que dê o direito 

de que todos possam se expressar sobre quais devem ser as mudanças em nossa 

estrutura de poder! Por uma Comissão da Verdade na USP! 

  

Democratizando a USP com a implementação das cotas 

  



A falta de democracia também se expressa na composição da USP, visto que a 

maioria dos jovens, que são negros e/ou estudantes de escola pública não têm acesso à 

universidade. Eles são em média 25% e 12%, respectivamente, dos uspianos.  

     A USP tem programas de inclusão social, o INCLUSP e o PASUSP. Esses 

programas aumentaram apenas 3% o número de estudantes vindos da escola pública, e 

sem um corte racial, mantém excluídos os negros da universidade. O ensino deve ser 

garantido a todos, de forma igualitária e deve ser uma obrigação do Estado e não se 

pode cobrar uma disputa igualitária no vestibular onde não houveram condições 

igualitárias de ensino básico. 

Defendemos cotas raciais por que acreditamos que para a USP cumprir 

verdadeiramente sua função de universidade pública, ela precisa se tornar um 

espaço para todos, sobretudo para os negros e para os pobres, os quais, 

historicamente, foram segregados do mundo acadêmico. Cotas já! 

  

Para transformar a universidade, construir um movimento estudantil amplo e 

independente! Unidade para fortalecer o DCE! 

  

Temos a firme convicção de que o conjunto da comunidade universitária unida e 

mobilizada é a única saída para garantir o caráter de universidade que defendemos. 

É essa forma de se fazer movimento estudantil - através do debate democrático, 

dialogando com o conjunto dos estudantes. Este foi o espírito das mobilizações que 

sacudiram nossa universidade e esta deve ser a tônica do XI Congresso. 

Nos opomos às saídas estreitas propostas ao movimento estudantil, que não 

dialogam com o conjunto dos estudantes e dispendem boa parte de seus esforços em 

ataques internos ao próprio movimento. Sem a mobilização de milhares, o movimento 

estudantil acumulará  apenas derrotas. Mas também nos opomos veementemente a 

aqueles que por traz de uma propaganda “democrática” escondem seu caráter 

conservador de aliado à reitoria. Desconstruir o conservadorismo e as ideologias 

atrasadas presentes entre os estudantes é nossa tarefa. Nesse sentido, consideramos um 

erro crasso a iniciativa de se priorizar a autoconstrução isolada, em oposição aos setores 

que também defendem um projeto democrático para a universidade.  

Unificar todos aqueles que defendem uma universidade pública e democrática na 

construção de um amplo movimento, que incorporando milhares de estudantes, possa 



lutar por democracia na USP. É dessa avaliação que surgiu a nossa gestão e é esse o 

saldo  que a “Não Vou Me Adaptar” defende para o XI Congresso. 

  

XI Congresso de estudantes da USP: o fórum pela organização dos estudantes na 

luta por democracia! 

  

O XI Congresso será fundamental para definirmos os rumos de nossa universidade. 

Como dito anteriormente, vivemos em um momento político crítico sob a reitoria 

autoritária de Rodas. A organização democrática dos estudantes foi duramente atacada 

no último período, tanto pelo reitor, quanto por setores conservadores dentre os próprios 

estudantes que procuraram atrelar nossa organização à reitoria. A nossa respostas foi 

enérgica. Em 2011, fizemos um dos maiores processos de mobilização dentro da USP. 

Ao mesmo tempo, neste ano, mais de 13000 estudantes participaram de uma eleição 

para o DCE de quórum recorde em que mais de 10000 votaram em chapas opostas a 

reitoria e cerca de 7000 elegeram a atual gestão. O XI Congresso é fruto deste processo. 

E, mais do que um ponto de chegada, ele deve ser o ponto de partida de uma profunda 

transformação da USP. 

Para que possamos enfrentar esse desafio devemos fortalecer as entidades que 

promovem o debate e a organização dos estudantes. Elas serão fundamentais para 

encaminhar as propostas votadas no congresso. Isso passa pelo DCE estar cada vez mais 

perto dos cursos e em articulação com os CAs da capital e do interior. Durante esse 

semestre, tivemos experiências importantes de reuniões periódicas e fóruns abertos do 

DCE e Centros acadêmicos nos campi como em Ribeirão Preto, Pirassununga, São 

Carlos, EACH, etc. Acreditamos que esse deve ser o caminho a ser seguido e 

aprofundado não apenas pela gestão, mas pelo conjunto do movimento.  

A principal tarefa do ME hoje é fortalecer suas entidades e armar os estudantes 

para a luta por democracia. Nesse marco, é que devemos decidir a respeito da data das 

eleições para o DCE. Desde o ano passado o movimento estudantil encontra um caso 

omisso no que se refere a isso. O CCA que corroborou o adiamento das eleições de 

2011 para março de 2012 indicou para novembro deste ano as eleições seguintes. 

Entretanto, de acordo com o estatuto do DCE (Artigo 21) a duração de uma gestão é de 

um ano. Cabe ao XI Congresso solucionar o impasse e definir a data das eleições. 



Acreditamos que a função das eleições para o DCE não é a de promover tão 

somente a disputa interna no movimento. Na verdade, trata-se de um momento de 

intenso debate entre milhares de estudantes. Como ocorreu em março deste ano, as 

eleições devem ser um momento de mobilização da universidade em que reafirmamos 

nossas concepções e atualizamos o projeto político de nossa entidade.  Em outras 

palavras, elas devem servir para armar  o movimento estudantil. 

Nesse sentido, acreditamos que a realização de eleições nos meses de março, e 

não em novembro, seja a melhor alternativa para o ME da USP. Isso contribui para que 

o conjunto da universidade volte a debater política vigorosamente desde o início do ano. 

Assim, no atual momento, além de sermos consequentes com as deliberações do XI 

Congresso no segundo semestre de 2012, podemos, no começo do ano que vem, 

promover uma eleição que arme concretamente o movimento para o embate em torno 

das eleições para reitor que acontecerão em 2013.  

As deliberações do Congresso devem servir para que o movimento se organize 

da melhor forma em sua luta por democracia. Tendo isso como prioridade (e não apenas 

a data das eleições em si), acreditamos que eleições em março é a melhor opção. Cabe 

apenas ao congresso discutir e deliberar democraticamente a respeito.  

  

Queremos uma universidade livre de opressão! 

A discussão sobre opressões abrange temas específicos de negros e negras, 

mulheres e LGBTs. Ao contrário do que ouvimos falar, a opressão ainda é uma 

realidade em nosso cotidiano. Os negros e negras têm mais dificuldades em entrar nas 

universidades por questões socioeconômicas, as mulheres são vítimas de violências 

físicas e psicológicas constantes. Mesmo o Brasil sendo campeão mundial no 

assassinato de homossexuais, a homofobia ainda não é considerada crime, o que 

dificulta a punição dos agressores.  

As políticas da reitoria afetam mais duramente os oprimidos. Mulheres 

estudantes que são mães não tem direito à  creche, podem perder suas bolsas, os casos 

de homofobia dentro dos campi são ignorados pela administração da USP. Até mesmo o 

Núcleo de Consciência Negra, símbolo de resistência dentro da USP é ameaçado pelo 

reitor que pretende derrubar os barracões que serve de sede ao núcleo!  



Fortalecer a organização dos oprimidos no movimento apoiando os 

coletivos de mulheres, LGBT e o núcleo de consciência negra, avançando para 

organização de secretarias a partir do DCE! 

Devemos combater a homofobia dentro e fora da USP! 

Reivindicamos creches para mães estudantes! 

Defendemos o Núcleo de consciência Negra. Lutamos por uma USP sem 

racismo, machismo e homofobia! 

   

 


