
Por uma USP Democrática e Popular 
 

1. Democracia: Estrutura de Poder, Diretas pra Reitor e a Representação 
Discente 
 

No último período, vivenciamos as cotidianas atitudes antidemocráticas 
de João Grandino Rodas a frente da Reitoria. A concepção de Universidade que 
Rodas vem implementando na USP, de caráter privatista, elitista e opressor, 
gerou várias movimentações contrárias por parte de estudantes, trabalhadores 
e professores. Sua declaração como persona non grata pela Congregação da 
Faculdade de Direito - de onde foi Diretor - a greve de estudantes em vários 
cursos no ano passado e a construção do Fórum Aberto pela Democratização 
da USP são exemplos dessa luta. 

 
A luta por Democracia não se faz no abstrato. Para isso o Movimento 

Estudantil precisa se pautar por atuações concretas que construam neste 
sentido. Consideramos que as medidas tomadas por Rodas são fruto de uma 
estrutura antidemocrática, que exclui professores de menor titulação, 
estudantes e, principalmente, trabalhadores das decisões políticas que dão 
rumos à Universidade. É essa estrutura, que não respeita nem o mínimo de 
representação colocado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que permite 
ao Reitor realizar atos autoritários e unilaterais.  

 
Essa concentração de poder decisório é bem exemplificada na eleição 

para a Reitoria, pouquíssimos professores votam, com participação quase nula 
de trabalhadores e estudantes, para a formação de uma lista tríplice que é 
enviada ao Governador do Estado para que ele escolha aquele que julga ser o 
melhor candidato. Na última eleição, Serra escolheu Rodas, que nem era o mais 
votado da lista. Deve ser construída uma real movimentação, que agregue as 
três categorias universitárias, em torno das Diretas para Reitor! Em várias 
Universidades Federais, o voto direto já acontece, com igual peso entre as 
categorias. 

 
Mesmo existindo em número bem menor que os professores e 

professoras nos órgãos colegiados, a Representação Discente tem papel 
fundamental em uma maior democratização da Universidade e deve ser 
enxergado como um dos espaços prioritários do Movimento Estudantil. Os RDs 
precisam estar sempre em contato com a base dos estudantes, levando os 
acontecimentos públicos dos colegiados para discussão e sendo a voz política 
destes estudantes nos conselhos que integram. Construindo em conjunto com 
os representantes dos trabalhadores, que existem em número ainda mais 
reduzido, e com professores em acordo com as pautas estudantis muitos 
avanços podem ser conquistados. Os estudantes precisam estar preparados 
para a disputa institucional e não atuar sempre na reatividade, devem levar as 
pautas que forem construídas no movimento para o debate nos colegiados.  
 

2.  Democratização do Acesso: por que e para quem? 



     
   Lutar por uma universidade mais democrática é também lutar pelo acesso mais 
democrático a ela. Hoje, o ensino superior ainda é reservado a uma pequena e 
bem determinada parcela da população. A USP não é exceção a essa regra e apesar 
de ser uma universidade pública, ela não é para todos. Fruto das desigualdades 
econômicas, sociais e raciais, a entrada de pobres e negros na Universidade de São 
Paulo é restrita, pois essas parcelas da população não tiveram as mesmas 
oportunidades de acesso à educação e cultura que a elite nacional tem. 
 
   Por isso, é grande a importância da implementação de ações afirmativas como 
cotas sociais com recorte étnico-racial na USP. Essa medida, que não deve ser 
dissociada do investimento no ensino público de base, serve para colocar de 
maneira imediata quem é barrado no vestibular de maneira sistêmica. Menos de 
3% de estudantes da USP se declararam negros.  
 
  É importante ressaltar algumas vitórias diante de tal cenário: o STF aprovou em 
Abril a constitucionalidade do sistema de cotas raciais para universidades públicas 
e de ações afirmativas de modo geral. Além disso, recentemente o Senado Federal 
aprovou que 50% das vagas de universidades federais sejam destinadas àqueles 
que cursaram o ensino médio integralmente nas escolas públicas e dentre esse 
número de vagas serão aplicados critérios raciais e econômicos. A Congregação da 
Faculdade de Direito aprovou, por aclamação, moção em favor da implementação 
de cotas raciais e sociais na USP - a partir da pressão de estudantes, trabalhadores, 
professores e da luta do Núcleo de Consciência Negra e da Frente de Lutas Pró-
Cotas de São Paulo. Nossa luta deve ser buscar a construção dessa pauta em mais 
cursos para que o Conselho Universitário, que hoje se ausenta da mera discussão 
sobre o assunto, discuta e aprove as cotas raciais e sociais. Lutemos por um projeto 
de universidade mais democrático e popular!  
 

Recusamos o falso debate que a burocracia universitária faz entorno das Cotas, 
principalmente no que diz respeito à Autonomia Universitária. Autonomia não é 
Soberania. Bem como a Universidade não pode se escusar, com o argumento da 
Autonomia, de oferecer ensino, pesquisa e extensão, não pode se omitir de 
cumprir seu papel inclusivo de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 
como versa a Constituição Federal. 

 
3. Memória e Verdade na Universidade 

 
No primeiro semestre de 2012, a opinião pública brasileira presenciou um duro 

embate de posições entre, de um lado, militares da reserva e, de outro, a sociedade 
civil organizada na defesa dos Direitos à Memória, à Verdade e à Justiça. O resultado 
de tal enfrentamento foi a nomeação dos membros da Comissão Nacional da Verdade 
e o início de seus trabalhos, além de trazer à tona a discussão sobre o período da 
Ditadura Civil-Militar e suas reminiscências nos dias de hoje. Através de Inquéritos 
Policiais-Militares, sequestros e julgamentos arbitrários, o Regime Autoritário 
implementou no Brasil um Estado organizado em torno da repressão à luta social por 
reformas estruturais e da garantia da ordem conservadora vigente. 



 
A USP foi uma trincheira de resistência civil e, ao mesmo tempo, reduto de 

aliados de primeira hora do Golpe Militar. Exemplos são os Reitores Miguel Reale e 
Gama e Silva, este segundo Ministro da Justiça que, mais tarde, editaria o AI-5. Por 
esse motivo, a Universidade carrega até hoje marcas profundas do período. Seja em 
sua estrutura altamente burocratizada, que alija a comunidade acadêmica e sociedade 
da tomada de decisões, ou em diplomas legais como o Regimento Disciplinar de 1972 
(que pune 'manifestações de caráter político-partidário, religioso ou étnico', por 
exemplo, e é hoje utilizado por Rodas em sua perseguição aos movimentos estudantis 
e sindicais); a Universidade de São Paulo evidencia a fragilidade com a qual o processo 
de Transição Democrática penetrou a Universidade. Também dentro dos muros da USP 
venceu o projeto de transição 'lenta, gradual e segura', em detrimento da gestão 
democrática do Ensino Superior e de um projeto democrático e popular de 
Universidade. 

 
Nesse sentido, acreditamos na necessidade de uma forte Campanha pela 

Comissão da Verdade da USP, que subsidie inclusive os trabalhos da Comissão 
Nacional da Verdade. Tal luta se coordena, nacionalmente, com a busca de uma maior 
clareza sobre o processo de perseguição política no período autoritário recente, da 
qual a USP foi palco privilegiado. Além disso, contribui para uma maior compreensão, 
dentro da Universidade, sobre os entraves que até hoje enfrentamos na luta pela 
Democracia, legados muitas vezes intocados de tal período. A próprio proposta de 
eleição tripartite dos membros de tal Comissão adquire caráter estratégico dentro de 
nossas reivindicações democráticas, inclusive pelo poder que tal bandeira tem de 
dialogar com amplos setores dos estudantes uspianos. 
 

4. O Julgamento do chamado "Mensalão" 
 

Nas últimas semanas, a mídia comercial brasileira tem acompanhado cada 
movimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do assim chamado 
"Mensalão". Pela primeira vez depois de sete anos, diferentes versões sobre os 
ocorridos no ano de 2005 têm vindo à tona. A cada momento, fica mais evidente a 
falta de provas e materialidade na tese originalmente levantada e defendida anos a fio 
por Roberto Jefferson e a mídia conservadora. 

 
A despeito da inexistência absoluta de provas que confirme as acusações feitas 

pelo Procurador Geral da República, os meios de comunicação de massas seguem 
pressionando o STF, exigindo a condenação dos envolvidos a todos custo. Pressionados 
pela 'opinião pública' - nome que a mídia comercial dá às suas próprias opiniões - os 
juízes da corte máxima de nosso país têm em suas mãos a difícil tarefa de não permitir 
a ingerência dos meios de informação nas decisões do STF. 

 
Desconsiderando garantias mínimas do Estado Democrático de Direito, como a 

presunção de inocência e o direito ao contraditório, as redes televisivas, de rádio e os 
jornais de circulação massiva sustentam uma mítica mas convincente tese cujo papel 
último é a deslegitimação do Governo Lula e da própria luta política. 

 



De tal forma, a mídia se comporta em consonância com sua trajetória desde a 
Ditadura Civil-Militar, quando chamava de 'terroristas' os guerrilheiros. A temática 
moralista e rasa da "corrupção", levantada através de factóides e 
desinformações, segue à risca o modus operandi da Direita latino-americana, que 
desde sempre acusou de corruptos e demagógicos governos progressistas e populares, 
como o de Jango do Brasil e de Allende no Chile. Por trás disso, segue o interesse na 
deslegitimação do Estado enquanto agente de transformações sociais, interesse liberal 
de desmonte do Estado mascarado de defesa da eficiência e idoneidade da iniciativa 
privada. 

 
Não se pode aceitar que o julgamento em curso se torne um julgamento 

político, sob o risco de perda das garantias fundamentais do Estado de Direito e de 
colocar o Judiciário mais ainda à mercê dos interesses midiáticos e conservadores. Por 
um julgamento com base nos autos e nas provas! 
 
 

5. Democratização da Mídia 
 

Cada vez mais desacreditados por seu evidente compromisso com interesses 
conservadores das elites, os meios de comunicação de massas seguem sendo 
oligopólio de 11 famílias que, em nosso país, produzem a informação que chega a 
praticamente todas as televisões, rádios e jornais do país. A concentração dessas 
mídias nas mãos de uns poucos foi um processo agravado pela Ditadura Civil-Militar, 
que sempre fez questão de fortalecer seus aliados midiáticos. Obstáculo às 
transformações sociais das quais necessita o Brasil, a mídia comercial defende, em 
uníssono, os interesses das grandes empresas que as patrocinam. Tal cenário é 
radicalmente distinto do que encontramos em nossa Constituição, que veda 
expressamente o oligopólio da Comunicação Social e inclusive prevê a obrigatoriedade 
de estímulo à produção regional e independente. 

 
Não podemos aceitar um estado de coisas onde as vozes e opiniões de amplos 

setores da sociedade - sindicatos, movimento populares, associações de moradores, 
movimentos contra o machismo e de combate ao racismo – são censuradas 
cotidianamente pelos interesses escusos da mídia comercial de massas. Regulamentar 
a mídia é precondição para democratizá-la. Enquanto atividade econômica e social 
fundamental que é, o acesso à mídia para veicular opiniões não pode ser um privilégio, 
mas sim um Direito democrático de todos. Assim, são fundamentais medidas como a 
separação comercial entre a veiculação da informação e sua produção. Tal medida 
lograria fortalecer a grande miríade de produtoras independentes, retirando das 
grandes emissoras o direito de produção de conteúdo e o tornando um direito de uma 
maior diversidade de atores sociais. Da mesma forma, é importante a criação de 
mecanismo de maior controle social sobre a mídia. Tal prática, muito diferente da 
censura prévia, consiste na criação de órgãos reguladores que, através da participação 
social, busquem coibir a difusão midiática de valores machistas, racistas, homofóbicos 
e que incitem à violência e ao ódio. 

 
6. USP e a Cidade 



 
A Universidade deve também ser espaço de interação social, estando 

sempre ligada ao que acontece fora dela, seja trazendo a sociedade para 
dentro de seus espaços ou participando de atividades fora deles, de forma que 
um dia se confunda o “fora” e o “dentro”. Essa interação, porém, não tem que 
acontecer só por meio de projetos de pesquisa ou extensão, mas de forma 
geral; a Universidade não deve ser encarada como uma bolha autossuficiente 
com problemas próprios, que se abre de vez em quando para alguma 
socialização com o mundo externo. 

 
Neste sentido, é papel do Movimento Estudantil, se preocupar com 

situações cotidianas que acontecem, principalmente, nos entornos das 
dependências da USP. A exemplo, podemos citar a realidade das pessoas em 
situação de rua que vivem no Largo São Francisco e sofrem, diariamente, 
violências por parte da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana – além 
de outros problemas do centro como os problemas de Moradia e a forma como 
o Poder Público trata a questão das Drogas. 

 
No Butantã, temos a Comunidade São Remo ao lado da Cidade 

Universitária. No último ano, foi anunciada uma parceria da Reitoria com a 
Prefeitura para uma “reurbanização” da área. Este projeto ainda não foi 
discutido com os moradores e nem no âmbito interno da USP. Devemos fazer 
essa discussão com o objetivo de garantir uma maior integração entre o 
campus e a comunidade, para que não sejam tomadas medidas que 
marginalizem ainda mais esses moradores e moradoras deste espaço público – 
como o BUSP, que apesar de trazer benefícios a estudantes, trabalhadores e 
professores no geral, excluiu os trabalhadores terceirizados e as pessoas sem 
vínculo com a Universidade; como os moradores da São Remo que se 
utilizavam dos circulares gratuitos para cruzarem o campus. 

 
O Movimento Estudantil precisa discutir pautas da sociedade em geral e 

aproximar suas pautas dela, construindo junto a outros movimentos sociais e 
entidades. 
 

Assinam esta tese: Jaime Solares (Arquitetura), Ricardo Macedo (Ciências da 

Computação), Luna Zarattini (Ciências Sociais), André Tozato (Direito), Fernando 

Shecaira (Direito), Frederico Haddad (Direito), Gabriel Borges (Direito), Gabriel Landi 

(Direito), Guilherme Rossi (Direito), Maia Aguilera (Direito), Maira Pinheiro (Direito), 

Marco Aurélio Purini (Direito), Matheus Ribas (Direito), Pedro Gabriel Lopes (Direito), 

Pedro Igor Mantoan (Direito), Pedro Martinez (Direito), Roberta Melo (Gestão de 

Políticas Públicas), Julia Codas (Física), Thaisa Nunes (Marketing), Caio Uehbe 

(Pedagogia), Marcio Moraes (Pedagogia) 


