
NÃO À REPRESSÃO: FORA PM! FIM DOS PROCESSOS! 

Nós que assinamos esta tese reivindicamos os pontos centrais e os métodos 
defendidos e utilizados na luta dos estudantes da USP ao final de 2011 e início 
de 2012. Mais que um mero balanço dessa experiência, este texto busca 
evidenciar nela um programa – uma forma de ação – que se contraponha à 
miséria política que ainda domina o movimento estudantil. 

Desde o fim da greve até agora, desde que retornamos à “normalidade”, nada 
se resolveu; ao contrário, tudo se aprofundou. Nosso movimento está mais 
fraco e desorganizado que ao final do ano passado e sofremos processos 
políticos contra estudantes e trabalhadores presos nas desocupações da 
reitoria, em novembro de 2011, e da moradia retomada, no carnaval de 2012. 
Está ameaçado de expulsão um contingente equivalente a um terço de todos 
os expulsos desta Universidade durante toda a ditadura militar – oito 
estudantes já foram expulsos. A polícia permanece no campus e as 
organizações políticas estudantis e sindicais estão sob constante vigilância do 
aparato repressivo da Reitoria, que passou a ter um Coronel como 
Superintendente de Segurança.  

É neste contexto que o DCE convoca, como “fórum pela democracia na USP”, 
o XI Congresso dos Estudantes e é para ele que queremos contribuir com o 
seguinte programa, baseado na luta do último ano: 

1. Nosso eixo deve ser a luta defensiva, contra a repressão! 

O ano de 2011 transcorria calmo para a reitoria, que atacava o movimento 
estudantil e dos trabalhadores sem encontrar resistência. Processos políticos 
contra militantes estudantis e dirigentes sindicais multiplicavam-se; 
assembleias eram, até então, escassas. Os estudantes, imobilizados, assistiam 
a intensificação do policiamento na Universidade, que culminou no Convênio 
USP-PM assinado em setembro. 

Entretanto, no final de outubro, quando a PM tentava deter três estudantes no 
estacionamento da História, centenas de outros estudantes responderam da 
única forma possível: confrontaram a ação policial. Passamos, a partir daquele 
momento, a responder aos ataques da PM e da Reitoria à altura. 

Atos e assembleias tornaram-se cotidianos e, a cada semana, maiores; as 
palavras de ordem contrárias à repressão se espalharam pela Universidade. A 
presença da polícia no campus, os processos políticos contra estudantes e 
trabalhadores e a gestão Rodas passaram a ser amplamente questionados. 

A luta mínima e defensiva – em defesa das nossas mínimas liberdades de 
organização e manifestação – nos conduziu a duas ocupações e à greve. 



O movimento estudantil atingiu, então, um nível de organização e clareza 
políticas inéditos há algumas décadas. Tomou como pauta central a luta 
defensiva contra o avanço da repressão e submeteu a esta todas as diversas 
reivindicações parciais que surgiam no desenvolvimento da luta. Garantiu, 
assim, que nenhuma dessas reivindicações parciais (as “bandeiras políticas”) 
fosse usada pela burocracia universitária contra o movimento, mantendo 
sempre como central a luta defensiva, contra a repressão. A exigência de um 
“plano de segurança alternativo”, por exemplo, foi submetida pelos estudantes 
à saída da PM do campus. 

2. Por formas organizativas dinâmicas, de acordo com o avanço da luta! 

A partir desta luta pelo mínimo, as contradições existentes na Universidade se 
expandiram e, à medida que a luta cresceu, nossas formas organizativas se 
desenvolveram.  

Os estudantes criaram um Comando de Greve baseado em delegados eleitos e 
reeleitos nas assembleias de curso de acordo com o avanço e modificação da 
luta. As formas organizativas que correspondem à baixa participação política 
estudantil foram superadas por aquelas necessárias para dar conta do 
crescente número de pessoas que se politizou. 

Das experiências infrutíferas de mobilizações anteriores – fóruns abertos sem 
lastro nas assembleias de curso –, o movimento estudantil saltou para esta 
forma superior de organização política. Tendo como norte as decisões das 
Assembleias Gerais, o comando passou a dirigir a ação política dos 
estudantes. Tornou-se o organismo de poder da maioria que se contrapôs aos 
fóruns restritos da burocracia universitária. Superou, nesse sentido, as 
entidades estudantis, cujas gestões são eleitas anualmente. 

A superação das entidades estudantis não significou, nem deveria significar, 
sua dissolução. Elas podem, e devem – como fizeram algumas entidades –, 
apoiar sua própria superação pelo Comando de Greve, fornecendo sua 
estrutura e seus espaços para impulsionar a luta geral – que tem, nas 
assembleias de base, verdadeiras células da democracia direta na 
universidade.  

Do trajeto dos atos de rua à organização da Calourada de 2012, passando 
pelos panfletos, jornais e cartazes, o Comando foi a voz dos estudantes em 
luta e o centro decisório do movimento – que fez frente, por seu dinamismo, às 
necessidades do embate político com a burocracia. Constitui-se numa 
experiência política e organizativa fundamental para nossas mobilizações 
futuras. 



Num momento de mobilização intensa, as bases têm plena capacidade de 
transcender suas direções mais estáticas e de dirigir – por meio de organismos 
de participação direta, como o Comando de Greve – o movimento estudantil. 

O avanço organizativo chegou próximo de colocar na ordem do dia a questão 
de quem manda na universidade: a burocracia, que a destrói e entrega ao 
capital em troca de benefícios particulares, ou a maioria organizada? 

3. Ultrapassar os muros da Universidade! 

Após atingir seu ponto mais alto, a luta dos estudantes, por não se 
desenvolver, estagnou e, nesse impasse, na primeira assembleia geral de 
2012, a greve foi encerrada. Diversas explicações pontuais podem surgir para 
responder a essa estagnação, mas acreditamos que é preciso buscar sua 
explicação na própria situação objetiva da universidade e do movimento 
estudantil. 

Quando o poder da burocracia universitária começou a ser questionado, 
quando milhares de estudantes tomaram as ruas da USP e da cidade de São 
Paulo, exigindo o fim da repressão e a queda do Reitor, a luta precisava 
ultrapassar os limites da Universidade. Forças ainda maiores precisavam entrar 
em cena. Os estudantes dependiam de uma articulação, sobretudo com a 
classe trabalhadora, conforme nos ensinam as lutas estudantis de 1968 na 
França e de 1977 no Brasil. No entanto, os próprios aparelhos da classe 
trabalhadora estão ainda em grande parte paralisados pelas burocracias 
sindicais vinculadas ao governo. 

Por não conseguir ultrapassar a Universidade, por carecer de maiores 
energias, o ME saiu temporariamente derrotado. 

4. O Congresso precisa nos armar para os futuros combates! 

Acreditamos, entretanto, que grandes combates estão em nosso horizonte. 

Diante dos ataques aos seus direitos mínimos, historicamente conquistados por 
meio da luta, a resposta da classe trabalhadora e da juventude europeias 
mostra, hoje, aquilo que em breve se imporá sobre a realidade brasileira e 
permitirá que o movimento estudantil saia do isolamento.  

Aqueles que, dentro da Universidade, a desmontam e a vendem a varejo terão 
de enfrentar a resistência não apenas dos estudantes, mas da juventude aliada 
à classe trabalhadora.  

Diante disso, o XI Congresso dos Estudantes da USP não pode ter outra tarefa 
além de, em correspondência às necessidades objetivas da luta contra o 
avanço da repressão, armar o movimento estudantil com um programa 
defensivo que a aprofunde. Este não pode ser um fórum por qualquer 



democracia – enquanto um valor universal e abstrato –, nem um fórum por 
pequenas reformas na estrutura de poder de uma Universidade decadente, em 
desmanche, cujo destino está submetido ao de uma sociedade também 
decadente. Deve ser um fórum que sirva à nossa organização direta. 

Assim, devemos absorver a experiência do último processo para não 
perdermos tempo quando se aproximarem os próximos combates. Tiramos 
algumas lições deste processo e é preciso reafirmá-las: é das lutas defensivas 
e comuns, sensíveis a todos os estudantes, que se deve partir (e não de 
panaceias trazidas externamente ao ME por grupos políticos particulares); é 
preciso, no decorrer da luta, fazer crescer junto com a mobilização as formas 
organizativas, sempre superando as mais estáticas pelas mais dinâmicas e 
diretas. 

O último período evidenciou que a luta contra a repressão e em defesa das 
liberdades democráticas tem que ser a nossa pauta central. O que está em 
jogo é a existência do movimento estudantil (liberdade para reuniões, festas, 
panfletagens, colagem de cartazes etc.), ou seja, o mínimo. 

Dentro e fora da USP, a juventude e a classe trabalhadora têm sido reprimidas 
de forma cada vez mais dura. Recentemente, trabalhadores de Jirau foram 
acusados de formação de quadrilha por organizarem uma greve; moradores do 
Pinheirinho tiveram suas casas destruídas numa operação de guerra tocada 
pela PM; estudantes em greve da Unifesp foram presos e quase enviados à 
penitenciária por conta de um protesto pacífico. 

É só com base nessa pauta que vamos efetivamente – portanto, não apenas 
em discurso – nos unir aos trabalhadores e demais estudantes de todo o Brasil 
quando a próxima onda se aproximar. 

É extremamente necessário armar o movimento estudantil com este programa 
defensivo. 

Abaixo a Repressão! 

Fora PM! 

Pelo fim de todos os processos movidos contra estudantes e trabalhadores por 
motivação política! 


