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No último ano, pudemos observar uma grande onda de insatisfação com a vocação elitista e anti-democrática da 
USP, amplificada pela gestão autocrática de João Grandino Rodas. Esta insatisfação generalizada, que teve como 
epicentro a cidade universitária, entretanto, gerou reflexos em toda a USP, tanto pelo lado da mobilização estudantil,  
como pela investida de militarização de diversos campi do interior, sinal evidente de que a USP é única e tem um  
projeto que abarca não apenas a cidade universitária, mas todos os campi. O movimento estudantil geral, por outro 
lado,  apesar  de  diversas  demonstrações  de  insatisfação  em  outros  campi  que  não  a  cidade  universitária,  não 
conseguiu incorporar tais realidades à sua dinâmica, deixando claro que a atual forma do movimento estudantil geral 
não consegue compreender e dialogar com a realidade dos interiores e pior, não consegue envolver os estudantes e 
entidades destas cidades no movimento estudantil geral.

O movimento estudantil não pode ser encarado enquanto uma exclusividade do campus Butantã ou da FFLCH, 
tendo sido o interior protagonista de muitos processos de mobilização, inclusive com conquistas para os estudantes.  
Em março de 2007, muito antes da greve e da ocupação da Reitoria em São Paulo, já se ocupava o Bloco C em São  
Carlos, buscando melhores políticas de permanência estudantil na USP. Ao longo desse ano ainda, ocupou-se o E1 
(prédio administrativo da Escola de Engenharia de São Carlos) e realizou-se uma manifestação que parou a rodovia 
Washington Luis. A ocupação do bloco C, que se encerraria só no final de agosto (após 166 dias), muito depois do  
fim da ocupação da reitoria e da greve, conseguiu grandes conquistas para a moradia de São Carlos. Em 2010, 
também, em um contexto de falta de mobilização do movimento estudantil geral da USP, mais uma vez, estudantes 
da USP de São Carlos realizaram uma ocupação,  de mais  de 40 dias,  que garantiu ao aloja a manutenção  da  
autonomia e democracia no processo de seleção dos bolsistas e na gestão da moradia.

Muitas dessas lutas, entretanto, sequer são conhecidas pelos estudantes e pelas entidades do movimento estudantil da 
capital, agravando a noção de que o movimento estudantil se restringe às lutas lá realizadas. É fundamental que o  
movimento estudantil consiga abrir canais de diálogo entre os campi e cursos, promovendo a troca de experiências,  
fazendo  com  que  nos  apropriemos  de  nossa  história,  reconhecendo  a  nossa  luta  enquanto  unitária.  O  padrão 
hierarquizado promovido pela estrutura de poder da USP, que faz com que a Reitoria se sobreponha aos campi,  
institutos, departamentos e cursos, tomando as decisões e simplesmente as repassando para as instâncias inferiores, 
não  pode ser  tomado como exemplo  pelo movimento estudantil.  Nós do ME precisamos  criar  uma cultura  de 
diálogo, colaboração e unidade, fazendo dos CCAs e do EnCA espaços para que as diversas realidades da USP 
sejam colocadas à mostra e a troca de experiências permita o avanço coletivo do movimento estudantil, permitindo, 
inclusive, ações unitárias para toda a universidade, aumentando a possibilidade de influenciarmos nos rumos da 
universidade.

Estas  questões,  entretanto,  não  se  resolvem apenas  pela  análise  da  dicotomia  interior  e  capital.  É preciso  que 
tomemos medidas que, concretamente, permitam que o movimento estudantil da USP, em todas as suas realidades, 
se articule. O EnCA tem sido um espaço interessante nesse sentido, permitindo que vários CAs - muitos, inclusive,  
pouco apropriados do movimento estudantil - de diversos Campi, se conheçam e troquem experiências. É preciso 
que se avance nesse sentido, aprimorando cada vez mais esta ferramenta, como um espaço inicial de articulação,  
buscando envolver cada vez mais CAs. Já o CCA, apresenta-se como um espaço com grande potencial de articular o 
ME de toda a USP, na medida em que congrega diversas entidades, de diversos cursos e Campi, e possibilita a troca  
de informes sobre as realidades diversas, a análise coletiva da realidade e a formulação de linha unitária de atuação. 
Para  isso,  primeiro,  é  necessário  que  o  CCA adquira  cada  vez  mais  esta  dimensão  política,  para  além de  um 
instrumento burocrático,  usado apenas  para  encaminhar  o que a ele  se refere  estatutariamente.  Em segundo,  é 
fundamental que o CCA consiga envolver cada vez mais CAs e isso só é possível se o interior puder participar deste 
espaço, sendo necessário, para isso, que o CCA seja convocado com certa antecedência, permitindo que os CAs se  
planejem, e que o DCE esteja em contato permanente com os CAs, agilizando o processo de convocação no caso de  
uma urgência. Além disso, é preciso facilitar a participação do interior concretamente, estudando a possibilidade de  
CCAs em outras cidades que não em São Paulo, eventualmente, e buscando formas de ajudar financeiramente os 
CAs que precisam gastar muito mais dinheiro para se deslocar até o CCA.

Há,  ainda,  uma falta  de  interesse  da capital  em se  discutir  diversos  assuntos  com o interior,  o  que  resulta  na 
imposição de pautas sem entender a realidade de cada campus. Tal postura, inclusive anti-democrática, parte de uma 



concepção autocrática do movimento estudantil,  que não entende que este é formado pela diversidade do corpo  
discente, que apresenta formas de atuar e demandas distintas. O DCE, enquanto entidade que congrega e unifica o 
movimento estudantil, possui papel fundamental nessa relação devendo, portanto, criar instrumentos e condições  
para o diálogo e a inserção do interior no ME geral. Mais que isso, é necessário que o DCE se faça presente no 
cotidiano dos estudantes, com informes e periódicos, com articulação com as entidades de base de cada localidade e,  
inclusive,  com  espaços  físicos,  entendendo  que  os  espaços  estudantis  são  fundamentais  para  a  organização  e 
fortalecimento do movimento estudantil e devem ser defendidos.

É evidente que há diferenças entre o ME do Butantã e do interior, mas o desafio é justamente aproveitar-se da 
diversidade do movimento, promovendo o avanço coletivo nas formulações e nas lutas, a partir do diálogo e da troca 
de experiências  das diversas  realidades.  Envolver  o interior  nas  discussões  do ME geral  é  um desafio urgente  
colocado para o movimento estudantil da USP. É preciso que se avance, tanto no entendimento da importância do 
interior no ME geral,  quanto nas medidas concretas que possibilitem e permitam cada vez mais a participação. 
Assim,  conseguiremos  um  movimento  estudantil  mais  democrático,  que  envolva  cada  vez  mais  entidades  e 
estudantes e avance na luta pela transformação da universidade e da sociedade.


