
Tese do Levante Popular da Juventude para o XI Congresso das/dos Estudantes da USP

Acreditava na vida
Na alegria de ser

Nas coisas do coração
Nas mãos um muito fazer

Sentava bem lá no alto
Pivete olhando a cidade

Sentindo o cheiro do asfalto
Desceu por necessidade

Por dentro da conjuntura política de nosso país

Ter uma linha justa face à conjuntura: esse é um desafio colocado para toda a esquerda. Quando o 
movimento estudantil deixa de lado ou secundariza o debate sobre a conjuntura, na medida em que 
delega para outros essa tarefa, o movimento retrocede. 

Desde que a “crise do PT” chegou à USP, temos acumulado derrotas. Por quê? Não teria uma coisa a 
ver com a outra? Não estariamos nós sendo consumidos por um senso comum sobre a conjuntura? 
Qual é a alternativa ao governo Lula/Dilma? – é o que todos se perguntam. Afinal, qual é o desafio 
que a atual conjuntura nos impõe?

Embora o petismo não fosse mais uma unanimidade na esquerda, até a eleição de Lula, em 2002, o PT 
ainda representava um polo quase sem “concorrentes”. Ao longo do governo Lula, esse polo 
pulverizou-se. Hoje são várias as tendências e partidos de esquerda, divididas em praticamente duas 
posições aparentemente antagônicas: apoiar o governo de forma acrítica e adesista, ou fazer oposição 
ao governo.

Os que defendem um apoio acrítico ao governo advogam que este promove mudanças sociais 
importantes que beneficiam a classe trabalhadora, cabendo aos movimentos sociais defender o 
governo e jogar energia no seu fortalecimento eleitoral. Já aqueles que defendem a “oposição de 
esquerda”  acusam o PT de traição e encaram os governos Lula e Dilma como governos burgueses, 
sendo a tarefa central fazer oposição ao governo e se autoconstruir como alternativa. Tais posições 
impregnaram o movimento estudantil. Tornaram-se um senso comum. Estamos imersos nesse debate 
– e não porque optamos por isso, mas porque herdamos isso dos que nos antecederam.

Afinal, o governo Dilma é de esquerda ou de direita? Beneficia o povo ou as elites? Deve ser 
combatido ou apoiado? Qual destas posições é a correta? Ora, quando a pergunta está errada, a 
resposta só pode ser errada.  Perguntas desse tipo escondem que o governo Dilma possui em seu 
interiortanto esquerda como direita; adota medidas que beneficiam o povo, mas também medidas que 
beneficiam as elites; contraria os interesses dos trabalhadores e também contraria interesses do capital; 
promove os Direitos Humanos ao mesmo tempo em que beneficia grandes empreendimentos que 
violam Direitos Humanos. Em suma, o governo Dilma é profundamente contraditório.

Assim em seu conjunto as medidas adotadas pelo governo Dilma acumulam contradições na 
sociedade. E na medida em que as contradições se acumulam, a luta de classes agudiza-se, dinamiza-
se: as lutas crescem em quantidade e qualidade. Não é desprezível que nos últimos anos tem havido 
um aumento exponencial de greves no país: greves operárias, de trabalhadores que têm carteira 
assinada e no setor privado. E, em paralelo, tem aumentado a sindicalização. Quanto mais o povo tem, 
mais o povo quer. 

O senso comum imposto, entretanto, esconde a contradição. Daí que aqueles que defendem o apoio ao 
governo tenham tanta dificuldade em encarar as mazelas do governo e a adotar um tom crítico ou 



combativo. Tendem a falar apenas daquilo que encaram como positivo. Por outro lado, aqueles que 
advogam a “oposição de esquerda”  têm igualmente dificuldade em se posicionar quando o governo 
adota uma posição acertada. Tendem a falar apenas daquilo que é negativo, e abster-se quando a 
conjuntura exige uma posição de defesa de uma medida do governo.

Estas posturas perante a conjuntura tem a ver com a predileção pela estratégia eleitoral. Por um lado, 
cria-se a crença da necessidade de fortalecer eleitoralmente o governo Dilma e, por ventura, tomar 
uma postura adesista. Por outro lado cria-se a crença da necessidade fortalecer uma alternativa 
eleitoral ao governo Dilma e a partir daí surge uma postura oposicionista, afinal, como apresentar-se 
como alternativa eleitoral defendendo medidas do governo?  Estes últmos, para apresentar-se 
totalmente como oposição, e porque todos os seus esforços concentram-se em se autoconstruir, em 
filiar mais e mais pessoas na linha do antipetismo, são forçados a se abster nos momentos em que é 
necessário defender medidas do governo (como no caso do PNDH-3). Ocorre que as sucessivas 
derrotas que temos sofrido na USP têm intima ligação com o predomínio dessa perspectiva no interior 
do movimento estudantil. Por isso, nunca sairemos da defensiva em que estamos se não 
questionarmos: afinal, quem disse que a alternativa está neste ou naquele instrumento dentre os que 
estão ai? É subrodinar tudo à construção de um partido? A alternativa é eleitoral?

Se o governo Dilma é contraditório e a política deste governo acumula contradições na sociedade, a 
linha justa nessa conjuntura deve, antes de mais nada, reconhecer a contradição, e explorá-la em favor 
do povo. Isso impõe ter apego não a este ou àquele instrumento, mas aos interesses do povo, ou seja, 
combater as medidas que prejudicam o povo, apoiar as medidas que beneficiam o povo, e, sobretudo, 
organizar o povo (e os estudantes) para pressionar, reivindicar direitos e mudanças estruturais.

A greve das Universidades Federais e a luta pela educação

O REUNI (programa que expandiu as universidades federais, assim como diversas outras medidas do 
governo Lula/Dilma, acumula contradições: milhares de jovens entraram na universidade pública e 
não encontraram condições adequadas de estudo; professores não encontraram condições adequadas 
de trabalho; funcionários ficaram sobrecaregados. Resultado: entraram em luta. E nós do Levante 
Popular da Juventude achamos essa greve justa, e acreditamos equivocada a posição do Governo 
Federal de cortar o ponto dos grevistas e de parar as negociações. Daí a justeza da greve: pois o 
movimento de greve está criticando duramente o governo, mas não com fins eleitoreiros – não é uma 
greve para depois dizer "votem no fulano de tal da oposição" –, mas sim para exigir e arrancar 
conquistas e direitos. Não é daí que vêm as conquistas? –  com centenas ou milhares lutando por 
direitos? E não é isso, afinal, que tem impacto na realidade ?

Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer: essa greve só está acontecendo, entre outros motivos, porque 
houve a expansão. Se o REUNI tivesse sido barrado e a expansão das universidades federais não 
tivessem ocorrido essa luta não existiria. Assim, barrar o REUNI significa defender afirmativamente o 
quê? No campo das ideias pode significar defender qualquer coisa, mas, na prática, significa defender 
a universidade elitista, restrita à classe média. Ora, a quem interessa fazer uma defesa em abstrato da 
expansão "com qualidade"? Quem vai lutar pela "expansão com qualidade"? A classe média que já 
ocupava antes as vagas? Mais do que bom ou ruim, ao incorporar um enorme contingente de jovens 
das camadas mais pobres para dentro da universidade púbica, o REUNI alimentou contradições, e com 
isso empurrou todos para a luta.  

Frente a esse cenário, o elemento essencial e decisivo na greve é a capacidade de construirmos 
unidade e lutas conjuntas, ainda que as análises sejam diversas e múltiplas.  Definirmos concretamente 
o inimigo comum e vislumbrarmos a pauta que unifica o conjunto daquelas e daqueles que hoje estão 
em greve ou a apoiam é fundamental para que essa grande greve garanta a conquista do conjunto das 
pautas e bandeiras levantadas pelo movimento. Só assim conseguiremos atacar diretamente aqueles 



que defendem a educação como um bem para poucos, restrita, meritocrática; pautando  um projeto 
popular e democrático de universidade.

A luta por educação, entretanto, é uma luta que vai para além desta greve e para além dos muros das 
universidades. Todas e todos sofrem com o sucateamento do ensino público brasileiro. As mulheres, 
que muitas vezes têm que deixar de trabalhar por não encontrar vagas em creches para seus filhos; as 
crianças, que frequentam escolas de ensino básico precárias em todos os aspectos; também os 
professores, que muitas vezes não têm o piso salarial garantido, ganham salários ridículos, e acabam 
sendo obrigados a dar infinitas aulas semanais para sustentar a família. A partir daí, o movimento 
estudantil tem a tarefa de extrapolar suas pautas e se projetar para fora, caminhando ao lado do povo 
na luta por educação, mas também em muitas outras.

Um pé na universidade, um pé no mundo

E hoje

Depois de tantas batalhas
A lama dos sapatos

É a medalha
Que ele tem pra mostrar

Passado
É um pé no chão e um sabiá

Presente
É a porta aberta

E o futuro é o que virá!

O  mais importante para nós, do Levante Popular da Juventude, é que as lutas da universidade 
atravessem (e que, de preferência, explodam) os muros que nos cercam; que as demandas e desejos do 
povo brasileiro também ocupem cadeiras dentro das salas de aula, que tenham espaço na pesquisa, que 
tenham reconhecimento na extensão; que haja espaço para o povo dentro da universidade; que 
consigamos agregar e entender que as lutas travadas dentro da universidade pela juventude não podem 
(e nem devem) dizer respeito apenas aos seus estudantes, professores e funcionários. 

Nenhuma luta do movimento estudantil será vitoriosa enquanto não tiver apoio do povo, e ele só irá 
apoiar nossas lutas se soubermos fazer a autocrítica e deixarmos nossas prepotências e divergências de 
lado, construindo lutas unitárias, propositivas e populares. A universidade que queremos é aquela em 
que o povo esteja presente, e somente com a participação de todas e todos será possível transformar 
essa idéia em uma realidade para aqueles que –  ainda –  somente sonham em ocupar os bancos das 
universidades de nosso país.

10% do PIB

Depois de inúmeras marchas e jornadas de lutas por diversas cidades e em Brasília, o governo recuou 
e propôs uma nova redação da meta 20 do PNE, aprovada pela Câmara, sobre a porcentagem do PIB a 
ser aplicada na educação, defendendo os 10% do PIB até o final dessa década, e 7% nos próximos 
cinco anos. Essa é uma reivindicação histórica do movimento brasileiro por educação e é conquista de 
muita mobilização e unidade entre diversos estudantes e movimentos.  



A luta pelos 10% do PIB para educação terá como próximo palco o Senado, instituição parlamentar 
mais conservadora e corrupta do país. Em seguida, voltará para ser ratificado na Câmara. Por fim, 
deverá ser sancionada pela presidenta Dilma. É importante destacar que, apesar da vitória parcial, a 
luta em defesa de uma educação pública, popular e de qualidade ainda está longe de ter fim. As 
recentes declarações do ministro Guido Mantega demonstram que para conquistarmos a meta dos 10% 
do PIB para educação teremos que realizar grandes mobilizações de massa. Essa pauta tem que ganhar 
a sociedade brasileira, com destaque para a juventude pobre e trabalhadora.

Cotas nas universidades estaduais paulistas!

Pensando na democratização e popularização da universidade, não podemos deixar de falar da luta por 
cotas raciais e sociais. Após o julgamento do STF sobre a constitucionalidade das cotas raciais, 
começou a se organizar, impulsionada pelo movimento negro, a Frente Pró-Cotas no Estado de São 
Paulo e, a partir desta, a luta por cotas na USP. Essas são frentes amplas, de construção unitária, que 
devemos fortalecer e construir.

A universidade de São Paulo é a mais elitista e mais branca do nosso país. E sabemos que é 
importante que exista uma diversidade maior de sujeitos dentro da universidade para que sua produção 
seja mais democrática. Além disso, é necessário reparar historicamente o mal que a escravidão e o 
racismo provocaram e ainda provocam em nosso país. Por isso, o movimento estudantil da USP deve 
participar ativamente das Frentes Pró-Cotas e fortalecer as ações pelo Projeto de Lei (PL) 321/2012, 
que versa sobre as cotas nas universidades estaduais paulistas, estando sempre ao lado do Núcleo de 
Consciência Negra e demais organizações do Movimento Negro.

Memória, Verdade e Justiça

Uma das possibilidades concretas de articular uma luta unitária dentro e fora da universidade com 
toda a sociedade é a luta por Memória, Verdade e Justiça. No último período, essa pauta conseguiu 
congregar amplos setores populares e de esquerda, e progressistas que acreditam na necessidade de 
conhecermos o ocorrido durante a Ditadura no Brasil. Desarquivar a história do povo brasileiro é um 
objetivo unitário, que diz respeito às lutas em todos os lugares: seja nas periferias, nas universidades, 
nos sindicatos ou campo, pois todos esses espaços sofreram de maneira contundente com o regime 
militar. 

Na USP não é diferente: a construção da campanha Por Uma Comissão da Verdade da USP, articulada 
pelo Fórum Aberto pela Democratização da USP, é exemplo de uma campanha construída em unidade 
entre todos os setores – professores, estudantes e funcionários – e entre entidades e todos os grupos 
políticos que atuam na USP. É uma campanha que tem conseguido ir para além da FFLCH, 
dialogando com estudantes que normalmente não participam do movimento estudantil - além de 
apresentar uma perspectiva concreta e possível de ser conquistada.

Mas sabemos que a luta por Memória, Verdade e Justiça não termina com a conquista e instalação de 
Comissões da Verdade; esse é só o primeiro passo. É necessário rever a Lei da Anistia e julgar os 
torturadores e os ditadores. A disputa não acaba na universidade, mas ela é um lugar importante para 
acumular forças que sirvam para a luta nacional.

Levante Popular da Juventude

Nós, do Levante Popular da Juventude, ficamos conhecidos por todo o Brasil por causa dos escrachos 
que realizamos contra torturadores ligados à ditadura civil-militar brasileira. Nossas ações integraram 
uma série de mobilizações que provocaram canais de TV, jornais e revistas a falar sobre o regime 
militar e a Comissão da Verdade.



Nosso principal objetivo era justamente colocar o debate sobre os anos de chumbo para o povo 
brasileiro – debate este que por muitos e muitos anos foi um enorme tabu, e deve ser apropriado pela 
população. Agora esperamos resgatar parte da nossa história nacional, destacando a importância do 
protagonismo da juventude frente ao país, no desvendamento de seu passado e na construção do futuro 
de todos nós. 

Para nós a participação de toda a juventude é de extrema importância para a necessária transformação 
da realidade brasileira. Nas universidades, periferias das grandes cidades e no campo, todo lugar é 
canto para a juventude se organizar e se colocar em movimento, contra o projeto de sociedade que 
hoje está colocado para nós.

O projeto que, por sua vez, se contrapõe ao projeto  individualista e elitista é o projeto popular. E para 
construir esse projeto é necessário nos unirmos nas lutas, buscando sempre um jeito alegre, divertido e 
criativo de fazer política, que inove nas suas metodologias e formas, que abuse da agitação e 
propaganda, e que conquiste avanços e melhorias para o povo brasileiro.

Juventude que ousa lutar constrói poder popular!


