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Novos tempos e novos desafios para os povos! 
 

 Com a crise econômica mundial, que explode em 2008 pela ganância dos bancos, abriu-se 

todo um processo de convulsão que, dos EUA, contagiou a Europa, endividando Estados, 

quebrando bancos e colocando, até hoje, uma situação incerta aos lucros dos grandes capitalistas e 

de ataques contra a educação, saúde e direitos dos trabalhadores para decidir quem irá pagar pela 

crise – se os banqueiros, capitalistas ou os jovens e trabalhadores. 

 Toda esta crise histórica, comparável somente com a crise de 1929, tem gerado, já há quatro 

anos, respostas da juventude e trabalhadores, os que mais têm sofrido com as medidas de 

austeridade. As grandes greves-gerais contra os planos de “aperto de cinto” na Grécia; as 

mobilizações de jovens desempregados e trabalhadores contra a austeridade na Espanha; a 

simbólica luta dos mineiros contra os “ajustes” do governo espanhol; o contágio passando pela 

Itália, Portugal, Inglaterra; todos esses são exemplos de uma juventude que resiste à ganância dos 

“donos do mundo” – os bancos e grandes empresas – que buscam se salvar da crise, criada por eles 

mesmos, às custas do sangue e do suor da maioria da população. 

 Não muito distintos são os históricos processos revolucionários que, neste momento, cruzam 

todo o mundo Árabe. Processos que se iniciam contra a carestia de vida e que, a partir das primeiras 

manifestações de massas, na Tunísia, começam a ganhar um forte caráter político buscando 

derrubar as ditaduras sanguinárias de décadas em vários países como Líbia, Egito e Síria. Desses 

processos, um importante traço é a participação ativa de milhões de jovens que, empunhando sua 

vontade de transformação da realidade miserável, reservada a eles pelo capitalismo, reduz ao pó 

todo o discurso dos velhacos de academia para os quais a “história acabou” e a “luta de classes” 

deixou de existir. 

 Muito importantes são também as lutas estudantis que, no Chile, encontram seu exemplo 

mais forte, com marchas de um milhão de jovens, os quais, enfrentando-se com a Polícia nas ruas e 

tomando suas universidades, combatiam as heranças do regime de Pinochet e reivindicavam o, até 

então, impossível: “Educação gratuita para todos”. 

O Chile, ao lado dos grandes atos no Quebec, no Canadá, do movimento YoSoy 132, no México, 

retoma as maiores mobilizações desde o  ano de 1968, apontando no sentido do lema histórico: 

“Sejamos realistas: exijamos o impossível!” 

 Assim, ao contrário do esperado, com todos os limites e dificuldades, buscando derrubar os 

ditadores e, enfim, tomar em suas mãos a direção dos seus destinos, as massas árabes de um lado e 

as massivas mobilizações estudantis que bebem da inspiração de suas lutas, fazem o que lhes foi 

negado pela ideologia do neoliberalismo: lançam um desafio histórico ao capitalismo! Avisam que 

ele não sobreviverá às custas do sangue da maioria da população – os trabalhadores – e que há 

muita vida e história para além do capitalismo! 

 

“O Brasil não é uma ilha” 

 

 Com essa frase Dilma, a serviço dos grandes bancos e empresas, prepara o terreno para a 

crise chegar ao Brasil. Por dentro da lógica neoliberal, nos últimos quase dez anos, a partir de Lula, 

a ideologia de massas do governo foi vender a ideia de um “Brasil Potência”, que cresce, avança, 

elimina a pobreza, cria emprego e que, com sua forte economia, passaria ileso pela “marolinha” das 

crises e recessões pelo mundo afora. Nada mais falso, e o quebra-quebra de Estados na Europa 

começa a pôr em cheque o crédito e as exportações, anunciando o fim do discurso da estabilidade e 

crescimento gradualista. 

 Esses anúncios de tempos difíceis podem ser vistos pelos ataques preparatórios que vão se 

dando em todo o país, como a tentativa de demissão de dois mil operários na fábrica da GM em São 

José, a política de cortes orçamentários, a intransigência em relação à histórica greve das 



universidades federais e o mesmo em relação aos operários da construção civil e, como não poderia 

deixar de ser, o uso da repressão como ferramenta tem sido fundamental para lidar com a luta de 

trabalhadores e ativistas. Na verdade, o tal “Brasil Potência”, segue sendo o velho Brasil dos 

grandes magnatas e banqueiros, pautado na superexploração do trabalho e na repressão às lutas dos 

trabalhadores. 

 Atravessando a chegada da crise na economia, está também uma série de escândalos 

envolvendo o governo federal, como o Mensalão, compra de posições políticas por membros do PT 

e base aliada, demonstrando que este governo dos ricos não passa de um jogo de cartas marcadas, 

todas elas contra a maioria pobre e trabalhadora. 

 O mesmo governo ainda se faz parecer de esquerda ao criar uma Comissão Nacional da 

Verdade com o objetivo de apurar os crimes da Ditadura civil-militar, ao mesmo tempo em que se 

compromete a manter o “pacto de impunidade”, coroado pela Lei de Anistia de 79, o qual ainda 

hoje impede que se chegue à verdade real e se faça justiça, punindo os torturadores e os mandantes 

da Ditadura Militar, condição para que se possa combater sua herança dentro de toda a estrutura do 

Estado Brasileiro.  

 Prova dessa herança são os vários escândalos envolvendo a Polícia brasileira: execuções 

policiais na periferia; gravações de PM’s atirando em pessoas algemadas e detidas; repressão em 

favelas, bairros populares e manifestações (sejam elas de trabalhadores, sem-teto ou estudantes); 

formação de milícias de extermínio acobertadas pelo governo; a matança que a PM paulistana 

retomou, como em 2006, matando mais de 200 pessoas desde janeiro e mais do que todas as 

polícias dos EUA desde 2007. Com esses dados, fica claro em que e onde vive a ditadura e como 

seus mantenedores seguem impunes, tanto os de ontem como os de hoje. 

 

“A USP é uma terra de ninguém” ou a inquisição silenciosa de Rodas?! 

 

 Junto às diversas lutas dos trabalhadores da USP, dirigidas pelo SINTUSP, uma série de 

greves estudantis nos últimos anos foram parte de um movimento de resistência, trincheira contra a 

privatização e  a elitização da universidade. A mais notável dessas, a de 2007, com projeção 

estadual, parou diversas faculdades estaduais e colocou, com a força de estudantes e trabalhadores, 

o governo e seus desejos privatistas contra a parede. 

 Hoje, a USP segue sendo uma universidade profundamente elitista, que, com o vestibular, a 

falta completa de políticas de permanência e sua estrutura de poder oligárquica nas mãos de 

trezentos professores privilegiados e de um Reitor “iluminado”, estabelece verdadeiros filtros 

sociais que impedem a população pobre e trabalhadora, sobretudo negra, a maioria que sustenta o 

ensino superior público, de ter o direito à universidade salvaguardado. Para Rodas, o lugar das 

mulheres negras é apenas como terceirizadas da limpeza, com salários de miséria, cargas horárias 

extenuantes, isoladas do corpo universitário. 

 É para garantir essa lógica que Rodas, apoiando-se no que resta da Ditadura Militar e no 

Estatuto Geral da USP, escrito em 72 por ideólogos do AI-5 como Gama e Silva
1
, utilizando-se de 

variadas ferramentas de espionagem, controle e repressão, desde 2010 até hoje, busca demitir e 

expulsar todos os que se colocarem em seu caminho, trabalhadores e estudantes, declarando a USP 

como uma “terra de ninguém” e pondo para rodar as engrenagens de sua inquisição silenciosa. 

 Rompendo com o silêncio da repressão, logo após Rodas assinar convênio que previa a 

presença da Polícia Militar no campus, em 2011, deu-se a luta contra a PM e por uma democracia 

real na universidade, em reação à prisão de estudantes por essa mesma polícia. Tal luta fazia frente à 

autocrática Reitoria que, utilizando-se da comoção geral com relação ao assassinato de Felipe 

(estudante da FEA), buscava impor controle policial às atividades na USP e legitimar a presença da 

repressão, enquanto ignorava as mortes de trabalhadores da universidade – Cícera (terceirizada 

assassinada pela PM na favela São Remo, ao lado da USP) e José Ferreira (terceirizado morto por 

acidente de trabalho na universidade). 
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 Nesse processo foram muitos os acontecimentos, repercutidos nacionalmente, como as 

ocupações da Reitoria da USP e da Administração da FFLCH, as reintegrações de posse da reitoria 

e da ocupação do CRUSP (Moradia Retomada), a greve estudantil, a formação do Comando de 

Greve etc... 

 Por dentro disto tudo, buscando eliminar as vozes que destoam, a Reitoria passou à 

ofensiva, estabelecendo uma verdadeira inquisição, que já eliminou oito estudantes da 

universidade e que, agora, tenta expulsar mais de 70 estudantes e trabalhadores, entre eles 

uma diretora do SINTUSP, Diana Assunção, apoiadora da luta dos estudantes, tal como 

outrora expulsou o também dirigente Brandão, por lutar pelos terceirizados, baseando-se no 

decreto de 72. 

 Não bastasse utilizar-se da herança ditatorial mais nefasta na USP – tal como guarda quadros 

de ditadores em prédios da reitoria e cria monumentos em homenagem à “Revolução de 64” – a 

reitoria estabeleceu seu tribunal: uma comissão processante que, sozinha, acusa, julga e pune todos 

os acusados de “atentar à moral e aos bons costumes” e de infrações disciplinares, deixando 

nenhuma margem à defesa séria e mostrando seu caráter claramente repressivo. 

 

O desafio está lançado: Pôr de pé um novo Movimento Estudantil, que pare a repressão e 

conquiste uma democracia profunda! 
 

 Este congresso não pode ser um espaço desperdiçado. Nele, centenas de jovens, estarão 

refletindo que Movimento Estudantil é necessário, e para quais tarefas. É preciso ter seriedade com 

esse sentimento, pensar em quais bandeiras levantar e quais problemas resolver, pensar os desafios 

dos tempos. É nesse espírito que os membros de nossa chapa vêm este congresso. 

 Assim como se expressou em todo o processo de luta aberto desde 2011 na USP, pode-se 

afirmar que existem dois tipos de Movimento Estudantil.  

 O primeiro é o dos “espaços formais”, em que se discute de tudo, escrevem-se moções e 

vota-se tudo, mas, no final, as tarefas concretas – a defesa dos lutadores e a construção de um M.E. 

que faça a diferença e vá “além da miséria do possível”, dos muros da USP e para além das simples 

frases – são deixadas de lado, como foram no congresso anterior. Tal concepção é a que boicotou o 

Comando de Greve da greve estudantil na USP, ano passado, e que a todo custo busca manter a si e 

à autoridade inquestionável dos CA's e DCE, com a política de autoconstrução , subordinando a isso 

as tarefas do Movimento. Acreditamos que os principais impulsionadores, com suas diferenças, 

dessa concepção que restringe, isola, impede os estudantes de dirigirem seus destinos e amortece o 

M.E. na USP, sejam os companheiros do PSOL e PSTU. 

 O segundo tipo, no entanto, se mostra ultimatista e sectário, e busca, a partir de suas ideias, 

impôr a lógica da ação ao conjunto dos estudantes, sem ter política de ligar o setor mais decidido (a 

vanguarda) ao conjunto dos estudantes (a base), para colocar na mão de todos esses o destino da 

luta e garantir o trabalho de convencimento, firme, porém paciente. São exemplos dessa concepção, 

também com diferenças, os companheiros do PCO, MNN e outros grupos e independentes que, se 

por um lado não boicotam os comandos e organismos de base, acreditam que em assembleias de 

trezentas pessoas é possível deflagrar greves para toda a USP e que comandos abertos podem ser 

uma alternativa aos comandos com representantes eleitos em todos os cursos. O maior exemplo 

atual do sectarismo e vanguardismo é o boicote que alguns desses grupos farão ao XI Congresso. 

 Ambas as posições, colocam obstáculos a que o Movimento Estudantil extrapole as barreiras 

da USP, seu corporativismo, seus muros e chegue à maioria da população, sendo um aliado na luta 

pelos direitos do povo trabalhador e no desafio que a conjuntura mundial nos coloca. 

 Defendemos, apaixonados pela luta mundial dos jovens, a concepção de Movimento 

Estudantil que não seja nem uma, nem outra, mas que seja a de um Movimento Estudantil que lute 

contra a repressão e os dejetos ditatoriais, buscando aliar-se aos trabalhadores de dentro e fora da 

USP, extrapolando seus muros, construindo em toda luta organismos em que sejam os estudantes 

quem dirijam o destino de suas lutas, chegando às escolas, aos bairros, às favelas, aos terceirizados 

e efetivos, ao maior número de estudantes e professores, para, assim, ser coerente com a luta pela 



democratização radical da USP, que só pode ocorrer em aliança com todos esses setores. 

 Por isso defendemos que haja uma democratização radical da USP, com a dissolução do 

CO e da Reitoria, e a construção de uma Estatuinte livre e soberana com voto universal, 

construída pelos professores, estudantes e funcionários, junto a organizações populares e aos 

trabalhadores, em que se decida tudo por voto universal e, assim, por maioria estudantil, que 

derrube o estatuto autoritário de 72 e estabeleça um governo/gestão dos professores, 

trabalhadores – incluídos terceirizados – e estudantes, por conselhos nas unidades de ensino 

(faculdades, prédios administrativos). Só assim poderemos, profundamente, golpear os resquícios 

ditatoriais que seguem na USP e mudar seu conteúdo social. 

 Também partindo dessa concepção, denunciamos o vestibular e a falta de permanência como 

políticas elitistas que excluem o povo negro, pobre e trabalhador do direito à educação. Assim, uma 

bandeira fundamental é a que nossos companheiros chilenos levantam: educação gratuita para 

todos! Fim do Vestibular e estatização das universidades privadas; cotas étnico-sociais de 50% 

como mínimo na USP e demais universidades públicas; bolsas e moradias dignas e suficientes 

a TODOS que precisem, com o financiamento que for necessário! Como mínimo, lutamos por 

cotas para negros, proporcionais à quantidade da composição do Estado, mas sabemos que 

estão distantes da democratização necessária. Com essa conquista, que todos os negros 

tenham direito ao ensino de qualidade, gratuito e público desde a infância, com acesso livre à 

universidade para todos! 
 Nossa luta ao lado dos trabalhadores é uma luta pela superação desta sociedade doente e 

miserável, em que a maioria é oprimida em benefício de um grupo de parasitas empresários e 

banqueiros, e, desde USP, ao lado do SINTUSP, atuando nas mobilizações de terceirizados, 

construímos no dia a dia a aliança necessária para derrubar os muros da USP! 

 Nossa luta contra a repressão, sendo assim, se liga à luta legítima pela verdade sobre os 

crimes da Ditadura; mas não queremos só verdade, queremos JUSTIÇA e, por isso, lutamos por 

uma comissão da verdade que sirva para apurar, denunciar e punir os torturadores e seus 

mandantes, trazendo a justiça às vitimas do terror de Estado. Assim, com essa convicção, 

igualmente lutaremos contra a comissão de inquisição de Rodas, que acusa, julga e pune 

estudantes e trabalhadores. Revogação de todos os processos e eliminações! Pelo fim da 

repressão! 
 Venha construir conosco esta alternativa de M.E.! Respondamos juntos e sejamos a 

“contramola que resiste” neste desafio a que a história nos dá o privilégio de responder! 

 

Assinam: Juventude às Ruas e independentes. 


