
Rompendo Amarras 
“Quem não se movimenta não sente as amarras que o prendem” 

Vivemos um momento de crise. As dificuldades econômicas mundiais, que já se 
arrastam há alguns anos, criam um cenário que opõe mais direta e radicalmente 
os interesses dos detentores do poder econômico e os da grande maioria da 
população, deixando mais evidentes as grandes contradições e uma crise mais 
profunda, estrutural, das políticas neoliberais impostas por toda a parte nas últimas 
décadas; uma crise do próprio sistema capitalista. Ele gerou uma enorme 
desigualdade social, tanto dentro dos países quanto na divisão internacional do 
trabalho. Os governos recorrem cada vez mais à violência para garantir a "ordem". 
As trabalhadoras e trabalhadores, a juventude e, principalmente, a população de 
mulheres e negras(os) são explorados e oprimidos de forma cada vez mais dura 
para que a economia baseada na acumulação e no lucro não desmorone. 
 
Em resposta a isso, povos do mundo todo se colocaram na defesa de seus direitos 
e por uma nova sociedade. A luta contra o desemprego, os levantes no norte da 
África e a derrubada de ditaduras foram o primeiro sinal. Na Europa, grandes 
greves e ocupações de praça se seguiram. Em Wall Street, o coração do sistema 
financeiro mundial, formou-se um acampamento de indignados cujo exemplo 
contagiou o mundo. 
 
Os efeitos da crise geram um clima de descontentamento no mundo inteiro; e o 
Brasil não é uma ilha. Embora a economia nacional consiga, com cada vez mais 
dificuldade, manter um crescimento econômico, o custo para a população é 
altíssimo. Após mais de uma década de um governo em que a população 
depositou suas esperanças, vivemos um cenário de intensa desigualdade social, 
ataques a direitos e violência contra o povo. Nossa economia baseada na 
exportação de produtos primários, dependente do desenvolvimento chinês, e o 
agronegócio avança a passos largos enquanto a reforma agrágria é praticamente 
congelada.  Mas é um suposto interesse econômico que “justifica” a barbárie de 
Belo Monte contra o meio ambiente, índios e ribeirinhos. Enquanto milhões sofrem 
nas filas dos hospitais, bilhões são investidos em megaeventos, que expulsam os 
pobres de suas casas. 
 
Em São Paulo, o estado mais rico do país, a população só tem acesso a serviços 
essenciais se puder pagar. Essa situação explosiva é mantida com políticas 
repressivas, criminalização dos pobres e da população negra: a PM é hoje 
responsável por um quinto dos homicídios registrados no estado. Outros exemplos 
dessa repressão são os casos do Pinheirinho e da Luz, nos quais o governo fez 
uso da força contra a população e em benefício da especulação imobiliária. 
 
Nesse processo mundial, os estudantes não podem ficar em cima do muro. Não é 
tempo de meias palavras. Dessa luta, podemos sair em melhores condições ou 
tudo pode piorar ainda mais. Por isso devemos estar na luta ao lado de todos, 
contra o machismo, racismo e a homofobia, encorajando mulheres, negr@s e 
LGBTs na perspectiva de sua emancipação. Estamos ao lado dos que resistem e 
sonham com uma nova sociedade, que se colocam em movimento para romper as 
amarras da opressão e da exploração. 
 
 
Educação... 



 
Em relação à educação, não é diferente: nas últimas décadas, ela vem sendo 
submetida cada vez mais ao mercado, tornando-se ela própria uma mercadoria e 
não um direito. Impera a lógica da formação profissional rápida e técnica dos 
indivíduos, voltada tão somente aos interesses privados.  Em nosso país, também 
vivemos tal processo, através, por exemplo da precarização dos professores, 
servidores e uma expansão assombrosa do ensino privado. Os próprios programas 
do governo incentivam esse movimento, favorecendo os empresários do ramo. A 
expansão na educação pública só é implementada para aproximá-la dos padrões 
do ensino privado, com precarização e uma dita "modernização". Exemplo maior é 
o REUNI, que levou muitas Universidades Federais a uma condição insuportável e 
inviabilizando o estudo de milhares de estudantes e o trabalho de docentes e 
servidores. 
 
Em resposta a isso, vivemos hoje uma grande greve das Universidades Públicas. 
Após um mês de uma greve, o governo federal e o Ministro da Educação diz que 
não tem condições financeiras de atender as demandas das categorias e, além de 
ignorar solenemente questões como a garantia de permanência estudantil, 
apresenta uma proposta que provavelmente sequer dará conta de repor as perdas 
salariais. Os 10% do PIB para a educação foram empurrados com a barriga para 
2023 e, mesmo assim, sem garantia de que os investimentos serão na educação 
pública, o que abre espaço para a expansão do modelo atual que tira dinheiro do 
investimento público para enriquecer os grandes empresários da educação 
privada. 
 
...e a USP com isso? 
 
A USP é uma exceção na educação brasileira. Além de ser pública, ao contrário da 
grande maioria das universidades, é uma autarquia estadual. Embora ela não 
escape às tendências gerais, ela ocupa um lugar especial. Criada para formar as 
elites paulistas, ela sempre foi excludente, ainda que ao longo do tempo a luta da 
comunidade universitária e de parte da sociedade tenham garantido que esse 
caráter fosse ao menos em parte mitigado.  
 
Mesmo sendo uma instituição pública, ela está longe de servir à população como 
um todo. A começar pelo uso do vestibular, mecanismo que impede a milhões de 
jovens (em especial os mais pobres) o acesso à universidade pública. É urgente 
que a USP tenha políticas transparentes e eficientes de inclusão; políticas tanto 
sociais quanto raciais. Os programas atuais de inclusão atuais (INCLUSP e 
PASUSP), além de desconsiderar o recorte étnico-racial,  não ampliam e 
democratizam o acesso à USP. Apesar do STF ter aprovado as cotas raciais, 
reivindicado há décadas pelo movimento negro, as universidades estaduais 
paulistas travam esse avanço. Outro problema grave é a permanência estudantil: 
muitos estudantes são impedidos de terminar seus cursos por dificuldades 
financeiras. A falta de assistência, problemas com o bandeijão, insuficiência de 
moradias, tudo isso torna muito difícil a permanência na universidade para quem 
não pode pagar. A falta de creches, especialmente, faz com que muitas mães 
tenham que abandonar seus cursos. 
 
Não é possível entender a militarização da USP sem levar em conta o projeto 
neoliberal implantado pelo PSDB em SP. Rodas não passa de uma radicalização 



aberta dessa política. A precarização generalizada do ensino básico e médio é 
complementada por uma política ambígua para a USP e para as demais 
universidades estaduais, em que se prioriza as áreas ligadas ao mercado, 
transformadas então em centros de “excelência” elitistas e distantes da população, 
entendidos da forma mais restrita possível dos rankings internacionais e dos 
critérios estéreis de produtividade acadêmica. Esse projeto não possui apoio nem 
da população, nem da comunidade universitária. Por isso é fundamental para o 
PSDB e seu interventor Rodas criminalizar os movimentos que o questionam e 
pautar o debate de forma mistificada. 
 
A universidade é um espaço privilegiado para a reflexão e a crítica. A autonomia 
universitária é uma ameaça constante ao status quo, pois mesmo quando 
entendida de forma bastante restrita e regulada de forma autoritária (como na 
USP), ela eventualmente abre brechas para ideias que vão além do que nos é 
permitido no cotidiano. Assim, a discussão séria sobre uma alternativa de 
segurança e democracia para a USP é inaceitável para o governo. Não se trata de 
impor à USP um modelo bem estabelecido fora dela, mas de impedir que a 
universidade apresente alternativas que possam colocar em risco um modelo falido 
e mantido violentamente fora dela. Afinal, se a USP for capaz de produzir uma 
segurança alternativa à barbárie militar, o que a impedirá de apresentar a 
experiência como possibilidade para além de seus muros? 
 
É por isso que os que dirigem a USP resistem a qualquer mudança no sentido da 
democratização. O tripé "ensino, pesquisa e extensão" é transformado em 
"formação profissional, ranking e fundações privadas". O descaso com a extensão 
universitária é especialmente alarmante. A relação da USP com a sociedade é 
restrita ao mercado. 
 
Movimento estudantil pra quê? 
 
Defendemos o movimento estudantil enquanto um movimento social que tem como 
principal pauta a defesa da educação pública. Os rumos da educação estão 
inseridos na realidade econômica, política e social e por isso nossos debates 
devem sempre dialogar com ela. Muitas vezes, e de forma ainda mais marcante na 
USP (que possuí uma tendência ímpar ao isolamento), esses debates são vistos 
com receio. Defende-se uma inexistente contradição entre o debate de questões 
do curso e gerais, acadêmicas e políticas, locais e nacionais. Em geral, isso só 
serve para ocultar de que lado alguns estão, para isolar os estudantes de debates 
importantes para a nossa intervenção política e revela um sentimento conservador 
de desconfiança em relação a quem se organiza politicamente. 
 
Queremos um ME democrático, que seja anti racista, anti homofóbico e feminista 
pois sabemos das dificuldades atuais do movimento estudantil e da fragmentação 
nas suas lutas. Em um período de retiradas de direitos às trabalhadoras e 
trabalhadores, de sucateamento da educação e de aumento do custo de vida, as 
principais prejudicadas são as mulheres negras e pobres! 
 
Entendemos como fundamental essa unidade pois só assim conseguiremos que o 
ME seja militante e combativo para um processo de resistência e de exigência de 
ampliação aos nossos direitos em todos os espaços, desde os Centros 
Acadêmicos até os DCEs e entidades de área.  



 
Não podemos negar que o Movimento Estudantil hoje está longe de ser o que 
gostaríamos. É verdade que há problemas de falta de democracia, de sectarismo, 
de cooptação. Apesar disso, não servem alternativas idealmente democráticas e 
livres de contradições que envolvam poucas pessoas. As respostas não estão em 
líderes iluminados, nem no culto a fórmulas supostamente mais democráticas do 
que outras. Os problemas com que nos deparamos estão presentes não só na 
universidade, mas em todos os movimentos sociais. A crise vivida pela esquerda 
mundialmente nas últimas décadas e, no Brasil, a desilusão com as políticas 
implementadas pelo governo do PT, foram resultantes de um avanço do 
neoliberalismo que desorganizou grande parte do movimento social. Estamos 
ainda no início de um processo de reorganização que consiga recolocar a 
juventude, os trabalhadores e os movimentos sociais como uma força real de 
transformação. É de suma importância defender um ME democrático e autônomo 
em relação a partidos, governos e reitorias, mas isso só será possível caso o ME 
esteja à altura de organizar um número cada vez maior de estudantes para 
efetivamente intervir nos rumos da sociedade. Isso só será possível caso a 
discussão sobre os diferentes projetos que existem para o ME brasileiro hoje seja 
apresentado de forma sincera e apropriado por todos os estudantes, com a busca 
de unidade e sínteses. Mascarar a existência desses projetos atrás do tema da 
democratização do Movimento Estudantil (importante, mas limitado) como o único 
debate a ser feito serve apenas para legitimar um ME desmobilizado e inofensivo. 
 
Nacionalmente, a direção majoritária da UNE representa um setor burocratizado 
que deveria representar os estudantes, mas optou pelo atrelamento ao governo 
federal e distanciamento da luta. Os estudantes da USP não podem ficar de fora 
dessa disputa. É preciso que os estejamos ao lado daqueles que se mantiveram 
independentes e na luta em defesa da educação pública, que hoje travam essa 
batalha dentro da UNE através da oposição de esquerda e fora dela no dia a dia 
das mais diversas universidades do país. 
 
Hoje, o Comando Nacional de Greve dos Estudantes é um bom exemplo desse 
espírito e devemos prestar toda a solidariedade a ele. É preciso reconhecer que, 
sozinho, nenhum setor do movimento estudantil tem todas as respostas. A unidade 
se faz necessária e por isso defendemos articulações em fóruns amplos, como o 
Fórum de Mobilização Estudantil, aglutinando setores que estão dentro e fora da 
UNE, fortalecendo a defesa da educação pública. 
 
Na USP o sectarismo, a auto-proclamação, ausência de auto-crítica e o disputismo 
também enfraquecem o movimento na sua luta contra as medidas autoritárias e 
privatizantes das reitorias e dos governos. É preciso somar forças nesse momento, 
nenhum grupo ou estudante sozinho tem a solução para o período difícil que 
vivemos; a disputa política, assim como a unidade na ação é necessária. 
 
O XI Congresso de Estudantes deve ser um dos instrumentos que vai contribuir 
para esse avanço. Nele será possível debatermos os rumos a médio prazo para o 
ME da USP, os problemas do ME e as lutas que devemos travar no próximo 
período. Apontamos a necessidade de construir um calendário unificado de 
campanhas e lutas, com iniciativas de mobilização e agitação política. Uma dessas 
propostas é a construção de um Tribunal Popular da USP no segundo semestre. 
 



A luta hoje na USP 
 
São tarefas do ME da USP combater os processos e expulsões que estudantes e 
funcionários sofrem hoje, lutar por uma universidade mais democrática nas suas 
decisões (diretas pra reitor e estatuinte) e composição (cotas sociais e raciais e 
políticas de permanência estudantil),  contra a presença da PM nos campi, por 
uma Comissão da Verdade da USP que apure todos os crimes cometidos pela 
ditadura em nossa universidade. Em todas essas lutas, está presente a defesa de 
melhores condições de ensino e de trabalho, por universidade pública e de 
qualidade, cuja produção acadêmica e científica seja socialmente referenciada, 
voltada para as necessidades do povo brasileiro. 
 
O Tribunal Popular da USP será um espaço do movimento no qual poderemos 
acusar e julgar a reitoria, colocá-la no banco dos réus. Ele será organizado como 
um tribunal mesmo: sessões com juízes, acusação, defesa e testemunhas. Será 
um espaço onde poderemos aprofundar a discussão e visualizar como um todo o 
projeto de universidade da reitoria para a USP; nele todo o movimento 
(professores, funcionários, estudantes e sociedade) terá espaço para acusar a 
reitoria, formular políticas e se articular em torno do combate a este projeto elitista 
e repressivo de universidade. Confira em nosso site e durante o congresso mais 
informações sobre o que será o Tribunal Popular da USP! 
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