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DIREITO À VERDADE, MEMÓRIA E JUSTIÇA – POR UMA COMISSÃO DA VERDADE DA USP 

A ditadura civil-militar brasileira deixou marcas profundas na sociedade, que 

podem ser percebidas ainda hoje, no caráter autoritário das instituições, no sistema de 

jurídico, na violência policial sistemática e na impunidade quanto a violações de 

direitos; no nosso cotidiano persiste a herança do autoritarismo. A instauração do 

regime democrático não significou um acerto com o passado, instalou-se no Brasil uma 

“cultura de esquecimento”, esforço de enterrar o passado, e não passar a limpo a 

história do país.  

A efetivação do direito à memória e à verdade históricas, bem como a justiça 

quanto aos crimes cometidos no passado, constituiem-se como elementos essenciais – 

mas não os únicos – para a consolidação de um regime verdadeiramente democrático. 

Conhecer o passado nos permite entender o presente e nos possibilita contruir o 

futuro, de modo que o passado não se repita. 

No campo da educação, a ditadura agiu de forma violenta, pedagógica e 

fisicamente. A reforma da educação brasileira empreendida no período introduziu o 

chamado programa MEC-USAID, que visava “modernizar” o ensino brasileiro com 

vistas à atender às exigências do capitalismo internacional: houve um amplo 

sucateamento do ensino público, que faz emergirem ou se desenvolverem as escolas 

privadas de ensino fundamental e médio; a reforma universitária formaliza o catáter 

tecnicista dos cursos, desmantelando o pensamento humanista, comprometendo o 

espírito crítico e renovador do ensino superior. Educadores de todos os níveis e 

estudantes com ideias progressistas, de resistência e contrários ao regime, sofriam 

perseguição sistemática. 

A Universidade de São Paulo foi palco privilegiado das ações da ditadura. Num 

primeiro momento, logo após o golpe de 31 de março de 1964, tratou-se de bloquear 

um processo de democratização interna encabeçado por um grupo de docentes 

próximos ao Reitor Ulhôa Cintra (1960-1963) – em 1962, inclusive, há uma greve 

estudantil reivindicando participação paritária nos órgãos colegiados. Não apenas isso, 

o reitor Gama e Silva inicia um processo inédito de terrorismo interno na Universidade, 

com a internalização da lógica da perseguição ideológica, instituindo, inclusive, uma 

comissão secreta de investigação de atividades consideradas “subversivas”, e a partir 

daí todo e qualquer progressismo tornou-se alvo de perseguição.  

São numerosas cassações, demissões, aposentadorias compulsórias, expulsão 

de estudantes, prisões. A perseguição na Universidade se desenrola sem resistência da 

Reitoria, ou até mesmo com a sua conivência, em colaboração com os órgãos de 



repressão, e amparada por alguns setores docentes. A existência de agentes de 

segurança no ambiente universitário garante a efetividade do dispositivo de repressão. 

Episódios marcantes deste processo são a invasão e depredação da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras na Rua Maria Antônia e a invasão do CRUSP em 1968, e a 

prisão de 800 estudantes.  

 

A partir de 1969 a Universidade passa a ser totalmente vigiada pelos serviços 

de segurança, e que geraram inúmeros relatórios do Departamento Estadual de 

Ordem Política e Social de São Paulo (DEOPS/SP). Com espiões e delatores em todos os 

níveis e instâncias da estrutura universitária, civis e militares, artitulados com agentes 

de segurança instalados na própria Reitoria, o controle atinge a contratação de novos 

docentes, e a repressão se intensifica sobre as mobilizações estudantis e docentes. 

Um dos casos emblemáticos desse período é o da Prof. Ana Rosa Kucinski Silva, 

do Instituto de Química, sequestrada e morta polícia política em 1974, e que teve seu 

desligamento “por abandono de cargo” aprovado pela Congregação dessa Unidade – o 

episódio nunca foi revisto nem julgado, e a instituição nunca realizou sua devida 

reparação.  

É a existência de casos como este, em que há envolvimento direito da 

Universidade – assim como as “cassações brancas”, as demissões e aposentadorias 

compulsórias –, bem como a permanência de uma lógica autoritária nas suas 

estruturas de poder que atestam a necessidade da criação de uma Comissão da 

Verdade na USP. O entendimento de que a impunidade do passado possibilita a 

truculência do presente. 

 

ESTRUTURA DE PODER E DEMORATIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

 

A reivindicação que hoje fazemos por democratização nas instâncias da USP é 

antiga e ressurge em momentos diferentes na história da universidade. Entender 

alguns desses episódios, sobretudo do momento mais próximo a ditadura cívico-militar 

brasileira é importante e nos auxilia na nossa atual luta. 

A discussão sobre a reforma da Universidade com vistas à sua democratização, 

iniciada e imediatamente barrada, é retomada no final da década de 1960, estando 

Hélio Lourenço de Oliveira no exercício da Reitoria. Houve a instalação de comissões 

paritárias em diversas Unidades, que deram subisídio a este processo – propondo, 

inclusive, um um projeto de Estatuto democrático para a Universidade, em 1968. Mais 

uma vez, porém, barra-se o processo de reestruturação da USP, agora com a 

promulgação do Ato Institucional nº 5 (AI-5), que abre espaço irrestrito para a 



arbitrariedade, instaurando um período de verdadeiro terror. Por conta das 

aposentadorias compulsórias dos setores progressistas por força do AI-5, altera-se 

todo o encaminhamento da reforma da Universidade, o Estatuto votado pelo Conselho 

Universitário na ocasião passa longe das pressões estudantis e docentes, 

institucionalizando uma rígida burocracia, e reforçando o caráter centralizador e 

autoritário das estruturas da instituição. 

Em 1987, Adusp, Asusp (atual Sintusp) e DCE realizaram o III Congresso 

Paritário da Universidade de São Paulo, em que se discutiu a concepção e a função da 

universidade pública, e que ao final produziu um anteprojeto de Estatuto para a 

Univeridade, que serviria de referência à reforma estatutária que ocorria em 1988. As 

resoluções deste Congresso apontavam a necessidade de democratização da estrutura 

de poder da USP, reivindicando ampla participação dos três segmentos nas instâncias 

de deliberação, com eleições diretas para todos os cargos executivos (Reitor, Vice-

Reitor, Diretores de Unidade e Chefes de Departamento); sinalizou a necessidade de 

mudanças estatutárias serem realizadas apenas com a participação da comunidade. 

Ainda, defendeu a autonomia (científica, pedagógica, administrativa etc) da 

Univerisdade frente ao Estado e aos governos. 

Levado ao Conselho Universitário, o anteprojeto formulado pelo III Congresso 

foi unilateralmente desconsiderado, sendo massivamente emendado, e tendo alguns 

dos seus pontos decisivos simplesmente rejeitados. Ou seja, ainda que sob o momento 

de redemocratização do país, a elaboração do Estatuto da USP fora feita à revelia das 

reivindicações de docentes, estudantes e funcionários, e com um adicional: em 

votação secreta, o que descaracteriza a discussão das diferentes propostas, e esvazia o 

debate político sobre a universidade, que poderiam ser colocadas em disputa aberta 

no plenário. Embora sob a égide da Constituição de 1988, a reforma em curso na USP 

era consolidada pelo grupo vinculado à tradição autoritária, ainda nos cargos de poder.  

Tal processo explica a manutenção de uma estrutura anacrônica na qual o 

poder permanece centralizado nas altas cúpulas decisórias, estas ocupadas sempre 

pelo mesmo grupo. Vemos que nada disso é por acaso, se atentarmos ao fato de que 

esses mesmos grupos, instalados no período da ditadura, permanecem, ainda hoje, em 

funções-chave nesta estrutura. 

Esta estrutura – a mais arcaica e autoritária das universidades brasileiras , além 

de injusta – e, portanto, ilegítima – é ilegal: ela desrespeita a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB). A LDB estabelece como um princípio a gestão 

democrática do ensino, e determina que nas instituições públicas de educação 

superior a participação de docentes nos órgãos colegiados não deverá ser superior a 

70% dos assentos (Art 3º, VIII; Art. 56, caput e Parágrafo Único). Ora, na USP, o cordpo 

docente chega a deter mais de 90% dos votos, como, por exemplo, no processo de 

escolha do reitor. 



Não obstante a redemocratização do país – ao menos em critérios formais -, a 

USP não efetivou a sua “transição democrática”. Isso se verifica na vigência do Decreto 

nº 52.906/72, o Regimento Disciplinar da USP. Tal Decreto, redigido pelo reitor Gama e 

Silva (ministro da Justiça de Costa e Silva e redator também do AI-5), que constitui-se 

em genuíno aparato repressivo e mecanismo de controle político-ideológico, utilizado 

durante o regime autoritário para “expurgar” estudantes e docentes, resiste ao tempo, 

e é insistentemente aplicado, nos dias atuais. Absolutamente incompatível com os 

direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição Federal de 1988, as 

normas disciplinares da USP violam frontalmente a liberdade de pensamento, de 

expressão, de consciência, de crença, de atividade intelectual, artística e científica, de 

acesso à informação e o direito de greve, previstas no Art. 5°, IV, VI, IX e XIV, e no art. 

9° - sendo estas todas  cláusulas pétreas, isto é, imodificáveis. 

Este debate, para além do formalismo jurídico, é essencialmente político. 

Diante disso, nós, estudantes estudantes, de Graduação e Pós-Graduação, que 

compomos o Fórum Aberto pela Democratização da USP, entendemos ser mais que 

necessário uma série de mudanças capazes de alterar a situação atual, que se assenta 

em bases oligárquicas e autoritárias, e, assim, construirmos as condições para uma 

gestão e um ambiente verdadeiramente democráticos em nossa Universidade. 

Nesse sentido, outro passo que se apresenta de elevada importância para a 

democratização da USP é a reforma do Conselho Universitário (Co), das Congregações 

de Unidade e dos Conselhos Departamentais, desde sua composição até o processo de 

eleição de seus membros. De igual forma, pasando, também, pelo debate concreto 

sobre a participação popular na gestão da Universidade. 

A eleição para reitor na USP acontece, atualmente, em duas fases: primeiro, a 

Secretaria Geral da Universidade organiza uma lista com oito possíveis nomes para 

serem eleitos pelo Conselho Universitário, Conselhos Centrais (Conselho de 

Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Cultura e Extensão Universitária) e 

Congregações das Unidade; na segunda fase, apenas o Co e os Conselhos Centrais 

votam (representando 0,94% da comunidade universitária) e definem três nomes (a 

chamada lista tríplice) que serão encaminhados para que o Governador do Estado 

escolha um para ocupar o cargo de reitor. 

 Esse voto de sanção concedido ao Governador do Estado poderia ser 

justificado pelo argumento de que a USP, por ser uma universidade pública mantida 

pelo Imposo de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), precisa ter a presença da 

população em suas decisões e gestões e que isso estaria sintetizado na figura do 

governador, uma vez que é o conjunto da sociedade quem o elege. Tal argumento 

mostra-se equivocado, no entanto, primeiramente, por criar a falsa ideia de que o 

governador eleito represente de fato toda a população do Estado; segundo, que tal 

“presença da população” na Universidade é restringida de diversas formas, e a sua 

forma mais clara e imediata – além do filtro social do vestibular – são os entraves para 



o uso do campus, como as restrições de acesso em determinados horários e aos fins de 

semana. Parcela considerável desconhece o caráter gratuito da instituição. De fato, a 

Universidade carece de propostas que pensem efetivamente na comunidade além 

daquela com vínculo institucional.  

O processo de escolha do reitor, que culmina na sanção final do governador – 

que caracteriza verdadeira ingerência do Governo do Estado na Universidade, ferindo 

o princípio da autonomia universitária  – anula a possibilidade de participação efetiva 

da comunidade universitária em sua política, e, portanto, em seus rumos, e abre 

espaço para que pressões e interesses alheios interfiram no cotidiano universitário. A 

relativa rápida rotatividade nos cargos da gestão pública está em descompasso com as 

especificidades de planejamento e político-pedagógicas da Universidade, e dificultam a 

concepção de uma política de ensino, pesquisa e extensão de longo prazo e 

verdadeiramente autônoma. 

As eleições diretas para Reitoria e Diretoria e Congregações de Unidade, que já 

se constituem como bandeiras históricas do movimento estudantil da USP, são passo 

fundamental para a democratização da Universidade. De igual modo, a alteração da 

composição dos órgãos colegiados, hoje com representação mínima de estudantes e 

funcionários técnico-administrativos, concorreriam para o real debate acerca da 

gestão universitária, da participação e, consequentemente, da democracia interna.  A 

paridade nos colegiados garantiria voz a todas e todos que compõem a comunidade 

universitária de maneira igualitária. 

O modelo paritário já é adotado em 54 instituições de ensino superior 

brasileiras. Os casos exemplares são o da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), que ultiliza o modelo desde a redemocratização, a Universidade Federal do 

Alagoas (UFLA), que o adota há 25 anos, e a Universidade Federal Fluminense (UFF), 

que passou a utilizá-lo em 2006. Caso inovador é o da Universidade de Federal de 

Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), que utiliza o modelo universal, nos qual 

se anulam as distinções entre categorias na contagem dos votos, sendo estes 

considerados individualmente. 

A superação das bases arcaicas que alicerçam as estruturas antidemocráticas e 

perpetuam o catáter autoritário e elitista da Universidade apenas serão superadas 

mediante a instauração de um processo estatuinte, livre, amplo e autônomo. Só se 

pode pensar e falar de democracia na USP a partir da revisão de seu passado e da 

alteração das regras e instituições autoritárias ainda vigentes – e cada vez mais 

aperfeiçoadas – do ambiente universitário. 

 

PROPOSTAS: 



1) Que o XI Congresso de Estudantes da USP aprove apoio à Campanha Por 

Uma Comissão da Verdade da USP, empreendida pelo Fórum Aberto pela 

Democratização da USP; 

2) Por uma Estatuinte livre, ampla e autônoma: nova composição do 

Conselho Universitário e todos os órgãos colegiados;  

3) Eleições diretas para Reitor, Diretores de Unidades e Chefes de 

Departamento, com paridade e 

4) Pela autonomia da Universidade: pelo fim da ingerência do Governador do 

Estado e o fim da lista tríplice nas eleições para reitor. 

 

Estudantes do Fórum Aberto pela Democratização da USP 


