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CONJUNTURA 
 
CONJUNTURA NACIONAL 
Devido o movimento de reivindicações docentes por melhores condições de trabalho e readequação do 
plano de carreiras, a comunidade acadêmica de mais de 40 instituições de ensino encontra-se em greve 
nacional por mais investimento público, haja vista o sucateamento provocado pelos programas de 
expansão da última década. 
A greve vem em resposta às consequências do REUNI – programa de expansão de vagas em 
Universidades Públicas sem correspondente expansão de verba. O aumento de vagas sem o devido 
investimento em infraestrutura e recursos humanos aumenta a relação professor/aluno, contrata 
trabalhadores terceirizados e satura os espaços de ensino e pesquisa. 
Para a consolidação do movimento nacional, foi criado o Comando Nacional de Greve, com representantes 
eleitos por instituições de ensino. Entretanto, diante das manifestações, o MEC demonstrou falta de 
diálogo: demora na apresentação de proposta para negociação, repressão judicial através de corte de 

pontos de servidores públicos e a implantação do decreto 7777, que prevê substituir docentes grevistas 
por professores da rede estadual e municipal. 
A UNE tardou a sua inserção na mobilização das federais. A ANEL participou na articulação do Comando 
Nacional de Greve. Acreditamos que o DCE da USP deve construir a ANEL e participar de seus fóruns. Da 
mesma forma, deve participar dos fóruns da UNE no sentido de sua construção e disputa de sua linha 
política. 
Urge a luta pelos 10% para a Educação. Conquistada através da luta dos movimentos educacionais, a 
bandeira se insere no contexto de um Plano Nacional de Educação, proposta pelo Governo Federal, que 
pouco transforma estruturalmente a Universidade brasileira e perpetua o modelo de expansão, em 
detrimento do ensino público, ao ensino privado precarizado e mercadológico. Setores da junta econômica 
do Governo se articulam para retirar dos estudantes tal conquista, agora que o PNE será encaminhado 
para o Senado. É papel nosso acumular um debate da reforma estrutural da Universidade brasileira, a qual 
os 10% do PIB não pode esperar até 2020. 
 
CONJUNTURA ESTADUAL 

No Estado de São Paulo processa-se uma militarização da sociedade, tanto pelo fortalecimento das polícias 
Militares quanto pela nomeação de coronéis da reserva para subprefeituras da capital. Tal é o caso da 
truculência que ocorreu em Pinheirinho e na Cracolândia, onde a PM é braço armado do interesse privado, 
levando à última consequência as políticas higienistas e de criminalização da pobreza.  
Desde junho, as centenas de jovens assassinados (em sua maioria negra e pobre) não deixam dúvida 
quanto à violência e ao racismo presentes na PM paulista. Em nenhum país do mundo a Polícia Militar tem 
tanta presença na segurança pública quanto no Brasil. Em outros países esta se limita à execução da Lei 
Marcial dos quartéis, já a nossa PM possui centralidade na manutenção da ordem social e na 
criminalização da luta política. A própria ONU recomendou ao Brasil o fim da Polícia Militar e 
desmilitarização da segurança pública. 
Na USP, vemos a militarização a serviço de um projeto privatista e elitista de Universidade. Denunciado 
pela greve estudantil no final de 2011, o convênio entre a Universidade e a PM em nada resolve os 
problemas de segurança no campus do Butantã – espaço ermo e pouco acessado pela sociedade. A 
despeito disso, o convênio permite ações como a desocupação da Reitoria, ocupada por estudantes em 
protesto à gestão Rodas. Mais de 400 Policiais Militares foram mobilizados para operação de retirada dos 
70 estudantes envolvidos no ato. 
A PM e outras reminiscências da Ditadura Civil-Militar são um entrave à consolidação de um projeto 
popular em nosso país. É papel do ME fortalecer e disputar os rumos da Comissão Nacional da Verdade. 
Por isso defendemos a campanha pela Comissão da Verdade da USP, como um instrumento de desvelar o 
autoritarismo presente em nossas estruturas sociais. 
Tal modus operandi não é particularidade das polícias militares. A Guarda Civil Metropolitana atua da 
mesma forma, e vem sofrendo um intenso processo de militarização, principalmente após a aprovação da 
Operação Delegada – convênio entre a prefeitura e o governo estadual, que põe PMs à disposição de 
gestão municipal em suas horas vagas, mediante o pagamento de horas-extras. O policiamento ostensivo 
é falsa alternativa ao problema da violência, pois a lógica armamentista só fortalece as tendências à 
violência dentro da sociedade, por seus efeitos simbólicos e pela presença de grupos de extermínio e 
milícias no interior das corporações militares. 
A Universidade deve ter um papel ativo na transformação da Cidade. É inadmissível que a USP possua três 
prédios inutilizados no Centro da Cidade, enquanto  pessoas dormem às suas portas. O argumento da 
utilização de tais prédios para a construção de moradias estudantis para intercambistas só reitera 
paradigmas elitistas e exclusivistas, inclusive por tirar tais estudantes do convívio com uspianos brasileiros. 
 
 



 

 
UNIVERSIDADE 
 
DEMOCRATIZAÇÃO, ACESSO E PERMANÊNCIA ESTUDANTIL 
Uma ínfima parcela da população consegue ter acesso à USP, uma das universidades mais elitistas e 
antidemocráticas do país. O conhecimento produzido nela volta-se ao interesse do mercado, não atende 
às reais demandas da população. Seu estatuto torna os conselhos e o processo de escolha do reitor mais 
restrito do que é estabelecido pela Lei de Diretrizes de Bases (LDB) da Educação.  
A transformação da universidade requer que lutemos pela democratização de seu acesso. Defendemos a 
implementação de cotas raciais por saber que o ME precisa encampar esta luta decididamente. O PL 
180/08, a espera sanção presidencial, bem como o 530/04 da Assembleia Legislativa, precisam de pressão 
social para aprovação. Além disso, não podemos esquecer de que o próximo Conselho Universitário (CO), 
previsto regimentalmente para o dia 20/09, tomará uma posição sobre as cotas e precisará de toda a 
articulação dos movimentos de educação, para avançarmos na democratização do acesso e produção do 
conhecimento. 

A Frente Pró Cotas no curso de direito articulou com os professores uma moção pelas cotas encaminhada 
ao CO e em Assembleia dos Estudantes conseguiu uma ampla maioria, vinculando a posição do Centro 
Acadêmico. 
Além disso, é preciso que a Universidade garanta a possibilidade de estudo d@ estudante. É preciso que 
seja oferecida moradia de qualidade em todos os campi; creches 
para filh@s de estudantes; bolsas auxílio; ônibus circular gratuito dentro dos campi e entre eles. 
 
TRIPÉ UNIVERSITÁRIO 
O art. 207 da CF prevê que o Ensino Superior se baseia no tripé universitário – pesquisa-extensão-ensino. 
Na USP, o tripé é manco. Na FD cerca de 90% da grade curricular são de ensino restrito à sala de aula a 
ponto de termos um aprendizado e uma formação tecnicista, acrítica e sem preocupação social. 
Para o cumprimento do papel da universidade pública, a extensão universitária é fundamental. É com ela 
que estabelecemos um diálogo efetivo com a sociedade sua parcela marginalizada. Assim, precisamos 
estabelecer e estruturar a extensão obrigatória na universidade, voltada às demandas sociais. O conceito 
de extensão popular precisa ser disputado nesse espaço para que cada vez mais a universidade se 

democratize e destrua seus muros visíveis e invisíveis. Para isso, a extensão deve contar créditos e 
oferecer bolsas de forma menos burocrática. 
Além disso, a pesquisa precisa ter autonomia e não sofrer influências do investimento privado, tornando-
se um instrumento de aprofundamento e construção de conhecimento que possa ultrapassar a lógica do 
sistema capitalista, não pautado ou bancado pelo mercado. 
 
PRIVATIZAÇÃO 
Cada vez mais atuantes na USP, as fundações ditas “de apoio” realizam cursos pagos e intervém como 
entes privados. Reformas são essenciais para proporcionar melhores condições para o aprendizado, 
trabalho e desenvolvimento de atividades acadêmicas, mas o caráter público de nossa Universidade deve 
imperar. Exigimos a exclusiva aplicação de verbas públicas. 
A USP é financiada através do ICMS, que vem obtendo arrecadações recordes a cada ano. É certo que não 
falta verbas e a inaplicação em certas áreas é fruto de opções políticas. De fato, enfrentamos dificuldades, 
sejam oriundas da burocratização para a aplicação dos recursos ou da escassez desses para determinadas 
destinações, lacuna essa que vemos ser preenchida pelo capital privado. Contudo, sua inserção do tende a 
promover modificações indevidas na Universidade e em seus objetivos, distanciando-a do caráter público e 
popular adaptando ensino da graduação e pós-graduação, seu objeto de pesquisa aos interesses de 
mercado. 
Embora intituladas “sem fins lucrativos”, vemos a contradição entre tais fundações e suas práticas 
empresariais, de assessoria, consultoria, projetos, cursos pagos, as quais se apropriam do símbolo da USP, 
ocupam prédios e instalações da universidade, quebram a isonomia salarial e geram conflitos de interesse 
que se proliferam. 
A autonomia não se resume a sua base financeira, ignorando as distorções e desequilíbrios introduzidos 
por tais instituições privadas em todos os aspectos da vida universitária. Defendemos iniciativas que visem 
à ampliação dos recursos destinados ao ensino superior, à educação, em geral, e, particularmente, à USP, 
bem como repudiamos qualquer tipo de inserção do capital privado em nossa Universidade que 
comprometa seu público e democrático. 
 
ESTRUTURAS DE PODER 
Os espaços de poder da Universidade são concentrados nas mãos de uma categoria: os docentes. Estes 
ainda são estratificados e os mais titulados têm verdadeira voz de mando. A fim de democratizar as 
decisões tomadas, faz-se necessário a luta por comissões paritárias entre funcionários, estudantes, 



docentes. Na FD foi uma grande vitória conseguirmos, após confirmação da Congregação, tal comissão 

para a reforma do Regimento da Faculdade. 
A gestão Rodas mostrou como a estrutura de poder da USP permite arbitrariedades. Processos e 
expulsões contra estudantes, perseguições políticas, demissão de funcionários sem justificativa clara, a 
entrada da PM no campus, entre outras ações, mostram a distância de níveis democráticos reais, na 
universidade. Além disso, a atual reitoria gasta dinheiro público para “mostrar serviço” através do USP 
Destaques. Urge uma reforma geral do Estatuto da USP, que consta dos tempos da Ditadura, para uma 
modificação estrutural e efetiva. As eleições para reitor e diretores das unidades precisam ser paritárias e 
diretas, além da clara a proibição da reeleição para tais cargos. 
 
QUE UNIVERSIDADE QUEREMOS? 
Queremos uma universidade radicalmente pública, isto é, democrática e popular, que se oriente para 
servir aos interesses do povo brasileiro e do desenvolvimento nacional, e não para os interesses do capital 
privado. Ensino, pesquisa e extensão devem estar voltados para atingir estes anseios. 
Os padrões de qualidade da universidade devem ser alterados de modo a que obedeçam a esses critérios. 
Hoje, ao contrário, temos a imposição de um paradigma produtivista, em que docentes e alunos são 

obrigados a publicar ao máximo, o que se desdobra na produção de artigos de qualidade duvidosa e 
repetitivos. 
Uma universidade popular atenta-se aos vínculos de trabalho que ela mesma estabelece não os 
precarizando. Nas universidades estaduais paulistas impera a terceirização, a sobrecarga horária, ausência 
de horário de almoço e férias, além de garantias, salário e benefícios inferiores aos dos que desempenham 
a mesma função possuindo vínculo direto com as universidades ou administração pública. 
É notório, ainda, o recorte de gênero e raça entre as funções. As piores tarefas são reservadas a negr@s, 
sobretudo quanto aos papéis desempenhados na machista divisão sexual do trabalho. Tudo isso levou à 
greve d@s terceirizad@s em 2011 por melhores condições de trabalho. Por isso, defendemos sua 
incorporação sem concurso ao quadro de funcionários da USP. 
  
COMO DISPUTÁ-LA? 
É importante que o ME dispute espaços institucionais do próprio movimento estudantil (DCE e Centros 
Acadêmicos) ou da administração da universidade (RD). Esses espaços são de disputa política da 
comunidade acadêmica e um importante instrumento na luta por mais democracia nas instâncias 

deliberativas da universidade. 
As vitórias do ME vêm com a massificação das pautas e mobilização corpo estudantil organizado para 
alcançar seus objetivos. As conquista do ME nas Congregações das faculdades ajudam a fortalecer o 
movimento. 
Um DCE que preze por essa massificação e mobilização das pautas estudantis deve descentralizar as suas 
ações, tendo como intuito conseguir maior capilaridade em toda a USP, organizar atividades que vão 
desde rodas de discussão, como assembleias com maior rotatividade, tanto no campus do Butantã, quanto 
nos outros campi da USP. 
  
COMBATE ÀS OPRESSÕES 
A USP não pode passar ao largo da discussão sobre machismo, racismo e homofobia. Estereotipada como 
uma patrulha ideológica, a luta contra essas opressões é lutar por uma universidade que não reproduza as 
exclusões e opressões que marcam nossa realidade. Estes são problemas estruturais, e não fruto de 
meras escolhas individuais, ainda que, ressignificar atitudes intersubjetivas também é uma das esferas 
que essa luta perpassa. 
Desde julho, Núcleo de Consciência Negra, já sofreu dois ataques da Reitoria, que tenta a qualquer custo 
expulsá-lo de sua sede, mas o NCN resiste, sendo um agente fundamental na luta contra o racismo na 
universidade. outras racistas também se fazem presentes na universidade. Notamos que ocupação de 
postos de poder na universidade tem claro recorte de gênero e de raça. Isso sem falar da outra faceta 
dessa opressão na universidade: @s funcionári@s terceirizad@s representam a forma pela qual tais 
grupos se fazem presentes na universidade. 
Cotidianamente, as mulheres são retratadas como meros objetos em cartazes de festas onde se relata 
abusos, agressões verbais e físicas pautadas pela conservadora heteronormatividade. O mesmo se recai 
sobre LGBTS.  Sem dúvida é importante a denunciar politicamente tais atos. Devemos ressignificar os 
espaços de socialização d@s estudantes, num sentido mais propositivo.  
No próprio ME identificamos manifestações dessas opressões como ao apontar uma garota que fala nos 
megafones como histérica ou masculinizada. Acreditamos que tematizar essa questão não pode ser um 
tabu ao saber que não estamos totalmente livres de tais ideias e práticas opressoras. Agentes políticos na 
luta pela transformação da universidade é nosso papel fazer essa autocrítica. Isso não significa rachar o 
movimento, mas, construí-lo de forma coerente e consequente. 
Nos dois últimos anos, diversos grupos têm surgido e se consolidado na universidade. As mulheres tem se 
organizado para lutar pela superação da opressão de gênero, além da articulação da frente feminista da 
USP. Da mesma forma, grupos que lutam contra a opressão de gênero e orientação sexual. 



Acreditamos que fortalecer esses grupos e, concomitantemente, incorporar suas críticas e leituras aos 

demais espaços do movimento estudantil é fundamental. Tentar combater tais opressões de forma 
individual é desgastante, frustrante e gera poucas possibilidades de vitória. Tod@s unid@s na luta contra 
o racismo, o machismo e a homofobia 

 


