
Para Além dos Muros!

No Brasil e no mundo, o novo pede passagem!

Apesar daqueles que queriam decretar o fim da história e a morte das grandes mobilizações, o 
mundo todo está repleto de históricas lutas e revoluções. O planeta está polarizado entre a crise 
econômica  e  a  resistência  heróica  de  jovens  e  trabalhadores.  Na  Europa,  está  em curso  uma 
profunda  guerra  social.  As  elites  e  seus  governos  querem  retirar   todos  os  direitos  que  os 
trabalhadores conquistaram com muita luta. Países inteiros, como Espanha, Grécia e Portugal, estão 
sendo quebrados em nome de salvar as grandes empresas e bancos. Na Espanha o desemprego entre 
os jovens é de 50%.
Mas a juventude, e a classe trabalhadora, saem às ruas para exigir seu direito ao futuro. Na Grécia 
temos greves gerais, na Espanha praças ocupadas e a mobilização cresce com a greve dos mineiros 
de Astúrias. No mundo árabe, os povos enfrentam e derrubam ditaduras sanguinárias que duramram 
décadas, como a de Mubarak e Kadafi. Segue a guerra civil contra Assad, na Síria. 
Também no Brasil, a juventude luta e protagoniza a maior greve das universidades dos últimos 10 
anos. Na USP, estivemos à frente da luta contra a PM no campus e a truculência de Rodas. Há 
inúmeras manifestações contra os ataques ao meio ambiente, a corrupção, as opressões, e as tarifas 
abusivas no transporte público. Os jovens brasileiros acompanham seus irmãos em todo o mundo e 
saem às ruas pra lutar pelo que é seu!

Lutar em defesa da educação!

Ao contrário das promessas, os projetos educacionais dos governos do PT, de Lula e Dilma,  como 
o  PROUNI,  REUNI  e  Novo  Enem,  não  resolvem  os  problemas  estruturais  e  aprofundam  a 
precarização  da  educação  pública.  Em São  Paulo  não  é  diferente.  Os  projetos  do  governo,  a 
exemplo da UNIVESP, diferentemente da promessa de expandir a universidade pública, serviram 
para a privatização da educação. Pra piorar, o investimento público é baixíssimo. Dilma, em dois 
anos  de  governo,  cortou  mais  5  bilhões  da  educação.  As  salas  continuam superlotadas,  faltam 
professores, bandejões e bolsas de pesquisa.
O PNE anterior (2001-11) estabelecia uma série de metas cuja maioria não foi cumprida devido à 
política dos governos em retirar recursos. O novo PNE terá ainda menos recursos (só 7% do PIB, e 
daqui a 10 anos), e elevará os projetos neoliberais ao nível de política de Estado.
Nesta  situação,  os  movimentos  sociais  respondem  com  uma  ampla  campanha  em  defesa  da 
educação, lutando contra esse PNE e por 10% do PIB para a educação pública já!

A nossa greve unificou...É estudante, funcionário e professor!

É por tudo isso que hoje estamos presenciando a maior greve das universidades federais  desse 
século. Mais de 90% das instituições de ensino aderiram e a primeira vitória dessa mobilização é a 
unidade entre as diferentes categorias da universidade e o conjunto do funcionalismo público. Trata-
se de uma greve contra a precarização dos serviços públicos. Já são mais de 3 meses de paralização 
e o governo segue se negando a atender às demandas dos setores que seguem em luta.

E a USP?

Seguindo o mesmo projeto, a USP se torna cada vez mais elitizada, um verdadeiro balão de ensaio 
das fundações privadas e empresas para formar mão de obra qualificada para seus interesses. 
A privatização e terceirização dos serviços são o carro chefe da Reitoria. A privatização se expressa 
na criação de cursos pagos, convênios de pesquisa com diversas empresas privadas, e o projeto da 
Reitoria para o HU, que será gerenciado por uma empresa abrindo espaço para a cobrança de taxas 
(plano semelhante à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, do governo Dilma). Além disso, 



Rodas implementa na USP  o EaD e reformas curriculares numa série de cursos que não vem 
acompanhada de nenhuma discussão e fere a qualidade do ensino da pesquisa e da extensão. Assim, 
a USP se adequa ao projeto dos governos e entrega o ensino público às demandas das empresas. 
O XI Congresso dos Estudantes  da USP é fundamental  para enfrentar a “modernização” 
elitista da USP! O Reitor Rodas, sob comando de Alckimim, quer destruir o projeto de uma 
USP democrática voltada à sociedade. 
É por isso que nós convidamos os estudantes a lutar para que a realidade seja diferente! 
Questionamos  os  projetos  que  representam os  interesses  dos  poderosos,  lutando  por uma 
verdadeira expansão da educação brasileira, baseada na democracia, qualidade, gratuidade e 
voltada aos interesses da população! 

Pr’Além dos Muros: Lutamos pela democratização da USP!

Democratizar a universidade é garantir que nela estejam os trabalhadores e seu filhos, que com seu 
trabalho a construíram e a sustentam. Isso passa por mudar a estrutura de poder da universidade. 
Das canetadas do Reitor ao Conselho Universitário (CO) a estrutura de poder USP é um das mais 
antidemocráticas do país.  A eleição para reitor é uma mera consulta ao CO, que indica uma lista de 
três nomes para ser encaminhada ao gabinete do Governador, a partir da qual nomeia-se o reitor de 
acordo com seu interesse político. Na USP, Rodas foi o segundo colocado e mesmo assim assumiu o 
cargo por determinação de Serra. É essa a “aula de democracia” que o governo quer dar? 
Neste  momento,  Rodas  quer  mudar o  estatuto  da  Universidade  através  do  CO.  A reitoria  não 
clarificou qual é de fato sua proposta, restringindo o debate aos membros daquele Conselho. Nós, 
ao contrário, acreditamos que todos devem opinar. Propomos:

 Um novo modelo de gestão na USP! Por  paridade e  eleições diretas em todos os conselhos, 
colegiados e órgãos deliberativos!

 Que a reitoria realize um plebiscito oficial em toda a comunidade para deliberar acerca de 
qualquer modificação no Estatuto ou na estrutura de poder da Universidade!

 Pela convocação de um Congresso Estatuinte na USP!
 Que o ME, a partir do DCE e dos CAs, organize uma campanha por diretas para reitor e por 

uma estatuinte livre e soberana na USP!

A criminalização dos movimentos sociais dentro e fora dos muros

A desocupação do Pinheirinho em janeiro deixou claro o crescente da repressão aos movimentos 
sociais, sobretudo os de moradia. Passa-se por cima dos próprios pressupostos jurídicos do Estado 
para se garantir direitos de poucos senhores em prejuízo da vida de milhares. No interior da USP, 
conhecemos também a criminalização. A reitoria processa e expulsa estudantes baseada em normas 
da ditadura militar!
Há  um  ano,  Rodas  editou  a  portaria  680,  que  segundo  o  USPDestaques  “inicia  projeto  de 
reurbanização  das  comunidades  São  Remo,  Carmine  Lourenço  e  Morro  USP”.  O  projeto  foi 
propagandeado como uma iniciativa da reitoria, “porque o reitor[...]avaliou que a instituição teria  
de dar atenção às mais de 3.000 famílias [...]  vizinhas ao campus.”  A partir  da avaliação dos 
moradores, que não foram consultados sobre o projeto e do histórico da reitoria, é fácil concluir que 
se trata de mais um projeto higienista, decorrente de políticas de embelezamento e segurança que 
desprezam a dignidade dos moradores envolvidos. 
Outro campus em que a situação de opressão é clara é a Faculdade de Direito. Em recente episódio, 
moradores de rua que dormiam em frente ao prédio da biblioteca foram escorraçados brutalmente 
pela GCM, E seus pertences foram confiscados.

Cotas raciais na USP já!

Dentre os matriculados na USP em 2012, apenas 12% eram negros e 28,03% eram oriundos de 



escolas públicas. Mesmo com a implementação do INCLUSP, projeto baseado no mérito, pouca 
coisa mudou. O direito ao ensino não deve ser destinado aos “melhores”, mas a todos!
A implementação de cotas raciais na USP é urgente! A universidade é referência de luta pelas cotas 
raciais pela atuação do Núcleo de Consciência Negra, que há 25 anos denuncia o racismo e exige a 
inclusão da maioria da população na universidade. 
A implementação das cotas é uma das maneiras de acabar com as desigualdades sociais e raciais e 
serve à reparação histórica com a população negra. 
Quando falamos em educação no Brasil, pensamos na desigualdade  socioeconômica. No entanto, 
para  os  alunos  negros  e  indígenas,  a  explicação  da  classe  socioeconômica  não  basta.  O 
analfabetismo entre negros é duas vezes maior do que entre brancos. Além disso, 62% das crianças 
entre 7 e 14 anos que estão fora da escola são negras. 
A ausência de cotas é uma estrutura para a exclusão social daqueles que nunca estiveram inseridos 
social  e  economicamente.  Como  afirma  o  ministro  do  STF  Marco  Aurélio  "Não  basta  não 
discriminar. É preciso viabilizar as mesmas oportunidades”.
No Direito da USP, onde em 2012 nenhum aluno negro ingressou, fez uma menção para que a 
Universidade abarcasse em suas pautas a questão da inserção de cotas no vestibular por considerar 
que a cláusula constitucional “segundo a capacidade de cada um”, somente pode fazer referência à 
igualdade  plena,  considerada  a  vida  pregressa  e  as  oportunidades  que  a  sociedade  oferece.  A 
meritocracia sem “igualdade de pontos de partida” é apenas uma forma velada de aristocracia.
Afinal,  por  que  a  USP se  recusa  discutir  o  tema?  Defendemos  a  construção  de  uma  forte 
campanha em defesa das cotas sociais e raciais! 

Permanência Estudantil: Ampliar e garantir a qualidade!

Não é de hoje que a Política de Apoio à Permanência é insuficiente: os RUs estão superlotados e 
sob responsabilidade de empresas terceirizadas, que aplicam um forte regime de exploração sobre 
os funcionários. As bolsas possuem valores defasados e critérios meritocráticos como requisito para 
seleção, ignorando que estudantes que procuram algum tipo de assistência estudantil nem sempre 
possuem rendimentos acadêmicos compatíveis com estes, exatamente por estarem em uma situação 
mais vulnerável. Além disso, a recente portaria GR Nº5434 impede o acúmulo do Auxílio Moradia 
e  Auxílio  Transporte,  obrigando  estudantes  a  sofrerem  com  a  especulação  imobiliária  nas 
proximidades da USP. Para ofuscar este ataque, a reitoria divulgou que o valor das bolsas aumentou, 
porém, antes permitia-se acumular as duas bolsas e atingindo o valor de R$450,00; agora, podemos 
no máximo ter uma bolsa de R$350,00. Para as estudantes mães e grávidas a situação é ainda pior: 
A universidade não oferece nenhuma política real de apoio à sua permanência.
Outro problema é a Moradia Estudantil. Não há transparência nos processos de seleção, as vagas 
são insuficientes e há campi que sequer possuem moradia. Presenciamos em 2012 a desocupação da 
Moradia  Retomada,  com forte  presença policial  e  abertura de processos  aos  envolvidos,  o  que 
demonstra  mais  uma  vez  o  empenho  da  Reitoria  em reduzir  a  qualquer  custo  às  políticas  de 
assistência estudantil. 
Frente a esta situação exigimos: 

 Reajustes das Bolsas-Auxílio para o valor do salário mínimo
 Ampliação das vagas nas Moradias Estudantis! Moradia em todos os campis!
 Transparência nos processos de seleção!
 Infraestrutura adequada para os Rus! Fim das terceirizações! Condições dignas de trabalho
 Melhoria  dos  Hospitais  Universitários,  sem  qualquer  tipo  de  participação  de  empresas 

privadas
 Creche para todas as mães estudantes já
 Moradia Estudantil e a atendimento às alunas grávidas
 Supressão imediata da portaria GR Nº 5434
 Devolução imediata do Bloco G do CRUSP



Abaixo o preconceito na universidade! 

A democratização da Universidade também passa por garantir a igualdade de acesso e direitos aos 
setores  oprimidos  da  população.  Uma  instituição  opressora  não  pode  ser  democrática!  Somos 
frontalmente contra o racismo, machismo ou homofobia na universidade.
Defendemos:

 Abaixo  o  machismo  na  USP!  Contra  toda  forma  de  mercantilização  da  mulher!  Por 
segurança e políticas de permanência estudantil às estudantes mulheres!

 Abaixo o racismo! Cotas raciais na USP já!
 Abaixo  à  homofobia!  Contra  as  manifestações  homofóbicas  na  universidade!  Pela 

criminalização da homofobia!

Por um ME forte e representativo!

Estamos  diante  de  uma  forte  disputa.   De  um  lado  está  a  reitoria,  de  outro  os  funcionários, 
professores e estudantes que resistem à aplicação desse projeto e exigem uma educação pública e de 
qualidade.  É muito importante fortalecer a unidadeentre esses setores e também refletir  sobre a 
unidade do próprio ME e nossos instrumentos de mobilização. 
O primeiro passo é o fortalecimento do DCE como ferramenta  dos estudantes. Nossa entidade deve 
ser encarada por todos como um espaço de unidade cotidiana. Não concordamos com a lógica de 
que a disputa das posições de nossa entidade se dão apenas durante as eleições. Pelo contrário, 
devemos ter  a  ambição e  responsabilidade de todos os ativistas  e coletivos  construir  propostas 
conjuntas durante todo o ano. As reuniões de diretoria semanais são abertas e atualmente são muito 
pouco aproveitadas nesse objetivo. 
Para aprofundar ainda mais esse caráter e fortalecer nossa entidade propomos que as eleições 
para o DCE sejam proporcionais. Ou seja, todas as chapas que disputam as eleições tenham 
uma proporção na diretoria e, portanto, se responsabilizem sobre a construção cotidiana do 
DCE enquanto entidade dos estudantes, quaisquer que sejam suas opiniões.
Mas não é apenas dentro da universidade que o ME deve se fortalecer. É preciso que o movimento 
da USP busque apoio também nas articulações nacionais, nos espelhando no exemplo de luta da 
greve federal da educação. Infelizmente,  em um momento tão importante,  não só não pudemos 
contar  com  o  apoio  da  UNE,  como  ainda  assistimos  a  mais  uma  traição.  Tentando  conter  o 
movimento,  tentou forjar  o  fim da mobilização ao somar à  tentativa do governo de enganar  a 
população prometendo 10% do PIB pra educação pra 2022. Porém, os milhares de jovens em greve 
foram categóricos: 10% pra Educação  JÁ!
Por outro lado, os estudantes têm uma alternativa: A ANEL (Assembleia Nacional dos Estudantes-
Livre).  A entidade  construiu  com  toda  força  essa  histórica  greve  da  educação,  lançando  um 
manifesto que defendia a criação do Comando Nacional de Greve dos Estudantes e o construindo 
ativamente. O Comando já deu provas da necessidade da organização nacional dos estudantes em 
um  fórum  deliberativo,  com  delegados  eleitos  nas  universidades  e  escolas,  com  mandatos 
revogáveis. Exatamente da maneira como funciona a ANEL!
É hora do ME se questionar sobre seus rumos. A luta em defesa da educação continua mais atual 
que nunca. Em 2013, haverá dois congressos nacionais de estudantes, o da UNE e o da ANEL. Em 
qual deles os lutadores terão democracia e encontrarão outros ativistas para preparar os próximos 
passos do movimento? A falência e a traição da UNE e a necessidade da unidade entre aqueles que 
lutam contra os desmandos do governo federal mostram a possibilidade de construirmos um novo 
ME no Brasil. 
O melhor momento para aprofundar nossas experiências, expor diferenças e construir uma entidade 
que represente os anseios dos estudantes brasileiros será a construção do congresso da ANEL, onde 
sua estrutura, programa e calendário estarão em plena discussão. 
Propomos que o DCE participe dos fóruns da ANEL, como um espaço de articulação nacional 
das lutas em defesa da educação pública!



Convidamos  a  oposição  de  esquerda  da  UNE,  coletivos,  movimentos  e  estudantes  a 
construírem o II Congresso da ANEL!


