
Tese CONSTRUÇÃO 

 

Construir um movimento unificado contra a repressão e a 

privatização da Universidade 

O XI Congresso da USP é um espaço importante para os estudantes trocarem 

experiências, discutir a universidade e a sociedade através do intercâmbio de 

propostas, encontrarem linhas de atuação comum frente ao intenso processo 

de privatização e perseguição política vivido no interior da comunidade. Vão se 

definir bases e critérios tanto para a intervenção política (os eixos Fora PM, 

Não à Privatização, Fim dos Processos e Fora Rodas), quanto estruturais: 

assembléias, organização do DCE, centros acadêmicos etc.  

Em um cenário nacional e mundial de crise, a juventude em vários países 

tem cumprido junto com os trabalhadores um papel decisivo diante dos 

ataques às condições de vida, trabalho e estudo. Além das demandas 

internas neste congresso é preciso discutir e tomar medidas em apoio às 

categorias que estão em luta, como os servidores federais, os metalúrgicos da 

General Motors (GM) de São José dos Campos- que nesse momento 

enfrentam a ameaça de demissão em massa -, os trabalhadores do transporte 

e tantos outros.  

Temos que encarar a atual situação no interior da USP como transitória, 

superando a tendência ao fatalismo, ou seja, o sentimento de que não é 

possível reverter as medidas privatistas e a perseguição política. Nossa luta é 

parte do processo de resistência em várias partes do mundo. No Brasil, apesar 

da conjuntura nacional ainda desfavorável, trabalhadores e a juventude em 

alguns lugares vem enfrentando governos e patrões e, em muitos casos, 

obtendo vitórias.  

Combater a repressão é lutar por democracia e qualidade de 

ensino na USP  

A repressão política sustentada pelo decreto de 1972 (que estabelece normas 

antidemocráticas, transformando qualquer participação política em infração 

passível de eliminação) é usada como meio para garantir o processo de 

privatização.  

O Convênio PM-USP completou uma maquinaria privatizante que estava sendo 

montada há décadas, que resultou na prisão de três estudantes no dia 27 de 

Outubro de 2011 em uma das batidas policiais constantes - o que impulsionou 

a ocupação da reitoria e a greve do ano passado -, inclusive os ataques no 

interior da moradia estudantil (CRUSP). É necessário compreender que as 

mediadas repressivas tem como fim último acabar com o Movimento 



Estudantil e Sindical para garantir o projeto de privatização.  

Como parte da intensificação da repressão política e policial que se 

desenvolve, as dezenas de processos contra estudantes e trabalhadores da 

universidade, além das oito eliminações de estudantes – das quais duas foram 

revertidas por mandado de segurança, no final do ano passado - e a de um 

dirigente sindical no final de 2009, a reitoria quer mais eliminados com o 

objetivo de estabelecer um regime profundamente reacionário.  

Notícias sobre o aumento do controle policial e políticas de privatização na 

Universidade de São Paulo são praticamente cotidianas. Sistema de Vigilância, 

policiamento ostensivo, eliminação das vozes críticas com o objetivo de 

proibição da livre atuação política, guaritas elevadas e holofotes, catracas 

inviabilizando o acesso da comunidade do entorno, estabelecem na 

universidade uma estrutura muito similar à de um presídio.  

Com a criação da Superintendência de Segurança (SEG), coordenada por um 

coronel reformado da polícia militar, ações com esse cunho tendem a ser 

ampliadas, se não forem enfrentadas pelo movimento. A primeira medida é a 

instalação de guaritas elevadas em pontos estratégicos, como 

estacionamentos, e cancelas duplas para pedestres à noite, sendo que a 

segunda cancela só será liberada após o controle feito através do crachá 

eletrônico.  

O que ocorreu na FEA e no Bandejão Central - instalação de catracas -, será 

estendido para outras unidades e espaços no interior da universidade, se o 

movimento não encontrar formas de barrar estas medidas. As recentes 

intervenções policiais no interior do CRUSP e as declarações de membros 

graduados da burocracia universitária sinalizam que esse processo não termina 

por aí.  

A lógica da extensão das catracas é a mesma do convênio com a polícia 

militar, utilizada para facilitar a mercantilização da universidade, e não diz 

respeito à segurança das pessoas. O que se pretende é instalar o controle 

absoluto para inviabilizar qualquer outra forma de apropriação do espaço que 

não esteja determinada pelo interesse do mercado. 

Democracia se conquista na luta 

A perspectiva da atual direção do DCE em relação ao Congresso tem sido 

manifestada de maneira muito explícita. Na última assembléia dos estudantes 

votou contra a priorização da luta contra os processos, até contra incorporar no 

eixo do congresso o fim dos processos e a luta contra a privatização.  

No Jornal do DCE de Agosto não encontramos sequer uma linha sobre os 

processos contra os estudantes ou sobre a privatização da universidade, além 

disso, a dinâmica proposta para o Congresso não conta com nenhuma mesa 



ou grupo de estudos que incorporem estes temas centrais. Tudo para eles se 

resume a uma democratização em abstrato da universidade que não enfrenta 

os temas concretos, como se pudéssemos mudar a estrutura de poder sem 

enfrentar os ataques de Rodas. Essa direção quer, por um lado, iludir os 

estudantes no sentido de que é possível mudar a estrutura sem a luta direta 

(greves, passeatas, ocupações) dos estudantes e, por outro, apenas pressionar 

a burocracia universitária para fazer reformas pontuais no regime interno da 

universidade. O XI Congresso não pode perder de vista a discussão sobre as 

medidas privatizantes, persecutórias e de maior elitização que a reitoria vem 

impondo.  

Não podemos combater as medidas em curso: expulsão de estudantes e 

trabalhadores, perda total da autonomia universitária, fechamento de espaços 

autônomos conquistados, precarização dos cursos, ampliação do policiamento 

ostensivo no interior da universidade, com a proposta da atual direção do DCE 

de democratização da USP em abstrato.  

Democracia, como obtê-la senão combatermos as medidas 

autoritárias e repressivas da reitoria? 

 Não podemos responder ao problema da falta democracia na USP sem 

priorizar a luta a favor daqueles que estão sentindo na pele a ausência de 

democracia, daqueles que correm o risco de ser expulsos ou demitidos 

por lutar. Democratizar a universidade é derrubar o decreto de 72, criar 

através da luta estruturas democráticas de poder livres da burocracia 

universitária e do governo do estado, com conselhos que representem a 

maioria e estejam a serviço de construir uma universidade pública e gratuita 

para a maioria.  

Nesse sentido, somos a favor da criação de um Congresso Estatuinte com a 

condição de que seja autônomo e soberano, eleito em assembléias dos três 

setores: estudantes, funcionários e professores, refletindo a vontade da 

maioria. Um espaço específico de discussão para definir com o tempo e a 

profundidade necessários, seguido de ampla mobilização para que suas 

votações sejam garantidas com a mais ampla participação e democracia. 

Sem acesso e permanência estudantil não há democracia 

A democratização da universidade só se concretiza, entre outras coisas, pelo 

acesso de todos a ela. Sem que os trabalhadores e seus filhos tenha condições 

para o livre acesso, permanência e gestão, ela não se pode avançar. 

A mudança profunda da estrutura de poder está dialeticamente ligada à 

luta pelo acesso universal, em outras palavras, ao fim do vestibular. Toda 

a sua estrutura deve ser mudada através de uma mobilização que imponha a 

ampliação massiva de vagas, a criação de organismos de poder da maioria e 



um financiamento público que viabilize essa transformação. De outra forma, a 

democratização da estrutura de poder não poderá ser efetiva. 

Outra pré-condição da democracia é a permanência estudantil. Hoje, o CRUSP 

(que foi uma conquista dos estudantes que o ocuparam na década de 60, e, 

desde então, vêm resistindo contra as várias investidas da reitoria) conta com 

cerca de duas mil vagas em uma universidade que tem mais de oitenta mil 

estudantes. A falta de condições de permanência cria dificuldades que, em  

muitos casos, levam estudantes a não concluírem os cursos.    

Há setores que historicamente estiveram alijados do ensino, particularmente da 

universidade pública, como é o caso dos afro-descendentes. Somos a favor 

das cotas como uma bandeira combinada com o fim do vestibular, porque de 

outra forma constituem-se novas formas de segmentação. 

Avançar na CONSTRUÇÃO de um movimento estudantil 

combativo 

Se quisermos democratização da universidade, temos que pensar na 

democracia em relação aos nossos próprios fóruns deliberativos. O 

movimento só pode ter uma amplitude maior a partir da elaboração e da própria 

participação massiva, isto é, tanto pelo debate das ideias quanto da 

construção, proposição e efetivação da política.   

É necessário discutir e aprovar neste Congresso resoluções que superem 

os entraves burocráticos e avancem na democratização para o pleno 

desenvolvimento do movimento estudantil. Neste sentido, propomos uma 

medida de democratização da gestão através da composição proporcional da 

direção do DCE. A composição majoritária institui o monolitismo político 

(ausência de posições divergentes) na direção do DCE, o que enfraquece sua 

capacidade de aglutinar os estudantes. A composição proporcional seria um 

passo importante, pois permitiria que às várias posições políticas de luta 

estarem representadas na composição da direção da entidade e que um 

número muito maior de estudantes estivesse na sua condução direta.  

No último Congresso, os setores ligados à atual direção do DCE aprovaram 

medidas que de forma alguma representam e expressam a necessidade de 

apostar na luta dos estudantes. A deliberação feita por 200 pessoas presentes 

no Congresso passado definiu o quorum mínimo de 350 para realizar uma 

assembléia. Esta resolução acabou, em vários momentos, engessando o 

movimento e instaurando um vazio político. 

Nenhum movimento se inicia pronto e acabado, é sempre fruto de um processo 

de maturação, e o mesmo acontece com a mobilização e a participação nos 

fóruns, não se pode exigir dos estudantes uma participação e convencimento a 



priori, imediato, é necessário que exista sempre informação, divulgação e, 

principalmente, discussão.  

Por um calendário de atividades para retomar a luta direta dos 

estudantes  

Estamos em um momento em que a mais ampla unidade entre os setores que 

defendem a universidade pública e a democracia no seu interior - 

principalmente em torno da luta contra os processos administrativos - é 

decisiva para mudar a situação de ofensiva repressiva e privatizante.  

Ao contrário do que faz a direção do DCE, que esconde as demandas reais dos 

estudantes e da universidade, temos que discutir os novos passos, fazendo 

uma avaliação do que foi esse movimento, retomar e ressignificar suas 

bandeiras e métodos de luta.  

Está mais do que demonstrado que é necessária uma maior organização, 

unidade e articulação entre todos os setores combativos para derrotar Rodas e 

o projeto privatista em curso.  A greve do ano passado, apesar de não ter 

revertido a situação, pelo isolamento em que acabou se encontrando, 

polarizou e cumpriu o papel de denunciar a militarização e a privatização 

da universidade.  

Agora, para avançar e superar a ofensiva da reitoria, que visa derrotar o 

movimento estudantil e sindical na USP, devemos não apenas continuar 

apostando na luta contra os processos, mas impulsionar uma verdadeira 

campanha democrática que atinja os setores mais amplos, com um calendário 

de mobilização com ações que desemboquem em uma greve unificada dos três 

setores, por uma real democratização da universidade. 

Fim dos processos criminais e administrativos - Fora PM - Fora Rodas -  

Abaixo o decreto de 72 – Congressso Estatuinte - Fim do vestibular - Pela 

devolução imediata dos blocos K e L do CRUSP - Construção imediata de 

novos prédios para a moradia - Fim do quorum mínimo das assembléias - 

Proporcionalidade na composição do DCE 
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