
Tese ao XI Congresso –  TEMOS A DIZER: BASTA! 

 

 
1. Repressão, estrutura de poder e estatuinte. 
 
Atualmente nos encontramos em um estado de exceção na USP. A reitoria vem se 

empenhando em um processo de perseguição política sem precedentes, nem na época da 
ditadura militar. Tal perseguição política se expressou mais claramente com a prisão dos 
73 estudantes que ocuparam a reitoria no final de 2011. Mas ela data de muito antes. Já 
em 2008 vimos a demissão inconstitucional do sindicalista Brandão. Em 2009 a então 
reitora Sueli Vilela colocou a polícia militar dentro do campus para reprimir uma 
manifestação de trabalhadores e estudantes que protestavam contra a UNIVESP. No 
começo de 2012 vimos a eliminação de 8 estudantes que lutavam por moradia na USP. 
Hoje, além dos estudantes, vemos dezenas de funcionários e professores sendo 
processados administrativa e criminalmente por se posicionarem politicamente contra a 
reitoria. 

 Todos aqueles que se colocam contra o projeto do Rodas são reprimidos, e a 
presença da PM dentro do Campus atua como instrumento efetivo dessa repressão. A 
necessidade de retirar a PM do Campus não se deve somente à incompatibilidade entre o 
ambiente universitário de livre pensamento e um órgão de repressão do Estado, mas 
também ao caráter excessivamente violento da polícia militar brasileira. A PM é conhecida 
mundialmente por ser uma das mais assassinas do mundo. É papel do movimento 
estudantil discutir a existência da PM para além da Universidade, pautando sua atuação 
inaceitável: que mata a população negra e pobre nas periferias, reprime os movimentos 
sociais e ignora completamente direitos humanos mais básicos. 

   Os mandantes de massacres como do Pinheirinho e da cracolândia são os 
mesmos que estão militarizando o campus da universidade: Estado de São Paulo, 
representado pelo tucanato paulistano. Mesmo sendo o segundo eleito pelo Conselho 
Universitário (CO), Rodas foi escolhido a dedo por José Serra. Isso só foi possível graças ao 
mecanismo altamente antidemocrático de escolha de nosso representante. Atualmente a 
escolha do reitor é feita por menos de 1% da comunidade acadêmica, sendo que 85% 
desse 1% é composta por professores. Os estudantes e funcionários, mesmo sendo 
maioria absoluta, são minoria ínfima no que diz respeito à força política dentro do CO. A 
estrutura de poder dentro da USP é uma das mais hierarquizadas e antidemocráticas do 
país. Isso dá liberdade para que uma casta seleta de pessoas mande e desmande na maior 
Universidade do país. 

Defendemos um processo profundo de transformação capaz de democratizar as 
estruturas internas de poder, o acesso à universidade e à pesquisa, além de aumentar 
significativamente os investimentos na educação em todos os níveis, com permanência 
estudantil e valorização dos quadros docentes e técnicos administrativos. Isso só seria 
possível com a realização de uma estatuinte livre, democrática e soberana, composta 
pelos três setores da universidade. Qualquer outra tentativa de reforma do estatuto seria 
feita pela mesma casta que há anos exerce despoticamente seu poder autocrático dentro 
da universidade 

 
 

2. Projeto de Universidade. 
 



Este processo repressivo está a serviço de um projeto muito claro de Universidade 
defendido pela reitoria, que se evidencia na reestruturação dos cursos a partir de critérios 
de mercado; na livre atuação de fundações privadas dentro do Campus, que lucram com 
aquilo que deveria ser público; a terceirização dos funcionários; a mercantilização 
crescente do ensino, que se traduz em cursos pagos, ranqueamentos, reforma do 
regimento da pós-graduação, tentativas de exclusão de cursos como Obstetrícia; e o 
desejo já anunciado pelo atual reitor e pela mídia de transformar a graduação em um 
curso pago. 

Se a USP fosse um município ela teria o sétimo maior orçamento do país dentre 
municípios. São mais de 4 bilhões de reais ao ano e há sigilo total sobre a utilização desse 
dinheiro. Todo esse orçamento é centralizado na figura do reitor que escolhe cargos de 
confiança e controla o CO. O orçamento é arrecadado pelo ICMS, imposto pago pela 
maioria trabalhadora do Estado de São Paulo. Sabemos quem paga, sabemos quem 
controla, mas sabemos para que e para quem? Os estudantes devem deliberar no 
Congresso uma ampla campanha por transparência financeira na Universidade de São 
Paulo. Dessa forma o projeto de Rodas é implementado pouco a pouco pelas costas da 
população. 

Tal projeto de Universidade é feito por poucos e para poucos. Hoje a população 
trabalhadora só entra na USP através do serviço terceirizado. Aqueles que conseguem 
furar o filtro social do vestibular são uma minoria ínfima que frequentemente são 
obrigados a abandonar os estudos por dificuldades materiais e financeiras de se manterem 
na Universidade. Defendemos um acesso amplo e restrito à Universidade que só seria 
possível com o fim do vestibular combinado a uma reestruturação do ensino brasileiro. No 
entanto, reconhecendo que a atual conjuntura é outra, defendemos também políticas de 
cotas para garantir de maneira imediata o direito ao ensino superior de um maior número 
de estudantes oriundos da escola pública, negros e indígenas. 

Como não poderia deixar de ser, todo processo de expansão do ensino deve vir 
acompanhado da expansão dos programas de assistências estudantil para garantir que o 
direito à educação dos estudantes, sobretudo dos mais pobres, seja efetivamente 
respeitado. 

 Em contraponto ao atual projeto, defendemos também uma produção de 
conhecimento que seja voltada para a própria população, não para fins privados, e por isso 
entendemos que é nosso dever lutar em defesa da Universidade pública e de qualidade, 
pois a educação é um direito de tod@s. O ensino superior deve ser orientado pelas 
demandas dos trabalhadores que o financia, e não por programas de parceria com a 
iniciativa privada que buscam usar a infra-estrutura da universidade pública para baratear 
sua produção. 

 
 
3. Conjuntura. 
 
O projeto de Rodas e do Governo do Estado não é nada novo, é o velho projeto 

neoliberal: corte de investimentos, precarização do trabalho (terceirização), ampliação dos 
investimentos da iniciativa privada, etc. Um processo paulatino de sucateamento e 
privatização da universidade pública. 

Este projeto em curso gerou nos últimos anos diversas mobilizações estudantis 
com greves e ocupações por todo país. Na USP, desde 2007, processos de mobilização 
ganharam força a ponto de levar a reitoria a militarizar o Campus. Neste exato momento, 
quase 100% das universidades federais encontra-se em greve e a resposta do governo 



Dilma não é tão diferente da do governo Serra: repressão ao movimento e ameaça a corte 
de ponto dos professores grevistas. 

No âmbito federal o panorama é um pouco diferente, mas o projeto é bastante 
semelhante. Ainda que as políticas realizadas pelo governo federal nos últimos anos 
amorteçam demandas históricas pela expansão do ensino superior e por políticas que 
visem favorecer o ingresso de populações historicamente excluídas das universidades 
(estudantes de baixa renda, negros e indígenas), essa inclusão é feita associada à 
precarização e privatização do ensino superior público. Exemplos destas práticas são 
programas como o PROUNI que financia com dinheiro público bolsas na iniciativa privada, 
ao invés de criar vagas no sistema público; e o REUNI que expandiu o número de vagas 
oferecidas sem realizar os investimentos em infra-estrutura e contratação de professores 
levando a uma forte deterioração das condições de ensino e pesquisa nas universidades 
federais. 

A situação se agrava ainda mais levando em conta que temos uma crise em curso 
em diversos países centrais e que se aproxima pouco a pouco do Brasil. A frase da 
presidenta Dilma, “O Brasil não é uma ilha”, expressa claramente que os efeitos 
internacionais afetarão com ainda mais força nosso país com a velha receita de sempre: 
corte de gastos em direitos sociais, flexibilização dos direitos trabalhistas, demissões em 
massas. A educação será um dos primeiros setores a sofrerem com os cortes 
orçamentários.   

 
 

4. Movimento Estudantil, entidades. 
 
Na atual conjuntura nacional e internacional o movimento estudantil deve se 

organizar 
 
Em 2011, vivemos momentos históricos de mobilização. Como não acontecia desde 

2009, milhares de estudantes participaram de assembléias onde deliberaram políticas 
contrárias às da reitoria de João Grandino Rodas. No entanto, o distanciamento das 
entidades de base do conjunto dos estudantes dificultou, em muitos momentos, o avanço 
da mobilização. Em instantes decisivos, o ME chegou a se dividir, o que em muito 
dificultou a unidade de ação e a massificação da luta. Na nossa opinião, isso se deve, em 
parte, à forma como se estrutura a nossa principal entidade: o DCE. Em função de sua 
composição por uma única chapa, este importante órgão representativo está sempre 
submetido à visão única de um grupo, que divulga apenas suas próprias campanhas e 
concepções. 

É por isso que, pensando em levar as políticas do ME ao maior número de pessoas 
possível, defendemos que a opinião do maior número de estudantes se expresse na 
composição do DCE. Ou seja, defendemos gestões compostas proporcionalmente pelas 
chapas que participem do processo anual de eleição. Dessa forma, o conjunto dos 
eleitores será contemplado na entidade, ao contrário do que ocorre atualmente, quando 
gestões chegam a ser eleitas com menos de 40% dos votos.  
 Além disso, é fundamental criar espaços que aproximem a maioria dos estudantes 
à gestão proporcionalmente composta. Hoje as reuniões ordinárias se restringem quase 
que totalmente aos diretores e às diretoras da entidade. Assim, à medida em que os 
estudantes se distanciam do seu diretório, o DCE delibera políticas que não 
necessariamente correspondem às demandas da comunidade universitárias. DCE não é 
corrente! Proporcionalidade já! 



 
 
5. Opressões. 
 
Acreditamos que a Universidade como espaço de produção de conhecimento é 

uma esfera de reprodução ideológica da sociedade e, portanto deve ser disputada. O 
artigo que pune atividades consideradas como “atentado à moral e aos bons costumes”, 
presente no regimento estudantil da USP, além de retrógrada e conservadora, serve ainda 
como desculpa para institucionalizar as opressões dentro do espaço universitário. Um 
casal homossexual trocando carícias pode ser parado pela polícia ou pela guarda 
universitária dentro do Campus, assim como uma mulher amamentando ou um negro com 
“cara de suspeito”. É comum ver pela cidade universitária cartazes de festas com imagens 
de mullheres sensuais, reflexo da mercantilização da mulher, que de tão intrínseca à 
sociedade, já não choca. Festas essas que não escapam de ser cenário de machismo, 
racismo e homofobia. Por isso deve haver um incentivo a pesquisas e debates que 
abordem temáticas relacionadas às diversas opressões de gênero, etnia, classe social e 
sexualidade. O combate às opressões deve partir fundamentalmente da auto-organização 
dos oprimidos; cabe às entidades estudantis apoiá-la e impulsioná-la. 

 
 
Diferentemente do último Congresso, no qual boa parte das resoluções finais não 

passavam de abstrações alheias à realidade da Universidade, nós queremos construir um 
Congresso que tire tarefas concretas para os estudantes. Queremos tirar um calendário de 
mobilização para unificar o movimento estudantil em defesa dos processados, na 
construção de uma estatuinte livre e soberana, na luta contra Rodas e seu projeto de 
Universidade e na democratização da Universidade pública.  

O CONGRESSO DEVE CRIAR UM CALENDÁRIO DE LUTA DOS 
ESTUDANTES COM ATOS, DEBATES E UMA MOBILIZAÇÃO MASSIVA: 
 

- PELO FIM DA REPRESSÃO: SAÍDA DA PM DO CAMPUS! DEFESA 
DOS PERSEGUIDOS POLÍTICOS DE HOJE INCORPORADA À COMISSÃO 
DA VERDADE DA USP!  

- CONTRA AS MEDIDAS AUTORITÁRIAS DO REI-TOR: FORA 
RODAS! PELA CRIAÇÃO DE UMA ESTATUINTE LIVRE E SOBERANA 
COMPOSTA PELOS TRÊS SETORES DA UNIVERSIDADE.  

- DEMOCRATIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE EM TODOS OS ÂMBITOS: 
POR UMA GRANDE CAMPANHA DE COTAS (SOCIOECONÔMICAS E 
RACIAIS). 

- CONTRA O RACISMO, MACHISMO E HOMOFOBIA! IMPULSIONAR 
A AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS ESTUDANTES NO COMBATE ÀS 
OPRESSÕES.  

- PELO FIM DA TERCEIRIZAÇÃO E PELA EFETIVAÇÃO IMEDIATA 
DOS FUNCIONÁRIOS. 

- PELA ABERTURA IMEDIATA DO LIVRO DE CONTAS DA USP. 
- PELA DEMOCRATIZAÇÃO DO ESPAÇO ACADÊMICO E DAS 

PESQUISAS. 
-PELA AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS E DE 

PERMANÊNCIA. 



- PELA AUTONOMIA DOS ESPAÇOS ESTUDANTIS, COMO O DCE, O 
NÚCLEO DE CONSCIÊNCIA NEGRA E O CANIL, AMEAÇADOS PELA 
POLÍTICA AUTORITÁRIA DA REITORIA.  
 

 

 

 

 

 

 


