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A título de introdução
A discussão sobre o regime de poder na universidade precisa se aprofundar. 
O movimento estudantil da USP luta de maneira mais ou menos consciente, 

desde a ocupação da reitoria em 2007, em defesa da autonomia da universidade, 
contra os governos unipessoais das reitorias e para que a comunidade universitária 
possa efetivamente influir nos rumos da USP.

No entanto, diversas propostas e questões elementares se confundem e se misturam 
durante as discussões e em meio à luta de diferentes setores do movimento estudantil, 
dos professores e dos funcionários.

Que é a autonomia universitária?
Queremos votar para reitor ou simplesmente não discutimos suficientemente 

nenhuma outra proposta a respeito desse problema? 
Se a comunidade uspiana, e não o governador do Estado, eleger o reitor, o que 

muda efetivamente no funcionamento da universidade?
Queremos que as decisões na universidade sejam tomadas de forma paritária ou 

proporcional? Em que cada uma dessas formas implica?
O que é o governo tripartite da universidade? 
Por que a maioria estudantil no controle da universidade é a forma mais 

democrática de conduzir o seu funcionamento?
Todas essas questões estão no centro dos debates neste exato momento.
É por esse motivo que a redação do Jornal da USP Livre! traz a seus leitores esta 

primeira edição de seus Cadernos.
Publicamos aqui uma seleção de textos que já apareceram nas páginas do 

jornal, aos quais acrescentamos outros explicando os problemas que consideramos 
fundamentais para a compreensão da importância da luta em curso e das tarefas 
colocadas para que o movimento estudantil possa, como sempre fez na sua história, 
dirigir a luta democrática, contra a ditadura e a intervenção do Estado capitalista, 
em defesa da universidade pública e gratuita

A REDAÇÃO
Ocupação da Reitoria da USP,  

São Paulo,  2 de outubro de 2013
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Votar para reitor ou acabar 
com a ditadura na USP?

 A campanha por “eleições diretas para reitor” revela-se uma farsa justamente por-
que abandona sua principal bandeira na primeira oportunidade.

A direção do DCE (MES/Psol e PSTU) está em campanha pela realização de 
eleições diretas para reitor.

Querem aproveitar a iminência do fim do mandato de João Grandino Rodas 
para, segundo matéria publicada no site do DCE, “articular com ADUSP, SIN-
TUSP e APG um candidato unificado do movimento que defenda um programa 
de universidade verdadeiramente pública, gratuita e de qualidade”.

Mas, antes de “articular um candidato” para disputar o cargo, seria necessário 
verificar se o cargo está em disputa. 

Não está.
Então para quê lançar um candidato?
A campanha por “eleições diretas para reitor” revela-se uma farsa justamente 

porque abandona sua principal bandeira na primeira oportunidade.
Segundo informe dado por diretores do DCE na reunião do Conselho de 

Centros Acadêmicos (CCA, de 18 de maio), a ADUSP estaria defendendo a 
aprovação no Conselho Universitário de uma proposta que permita que um 
candidato escolhido em eleições paritárias entre estudantes, professores e fun-
cionários (isso é, em que o voto de um professor vale o de 16 estudantes e de três 
funcionários) seja incluído na lista tríplice apresentada ao governador do Estado 
para que este escolha o reitor.

Essa é a farsa: não estão sequer lutando por diretas para reitor. Estão se sub-
metendo à vontade do governo e da burocracia universitária, buscando uma 
acomodação, um acordo.

Para que a farsa de “eleições diretas” encampada pelo DCE vigore, é preciso 
ainda que 20% dos membros do Conselho Universitário concordem com que o 
tema seja discutido.

Então, recapitulemos:
1. A direção do DCE diz que luta por eleições diretas para reitor. Citam como 

grandes conquistas da sua campanha as resoluções do XI Congresso dos Estu-
dantes e um plebiscito em que participou menos de um terço do eleitorado que 
votou nas eleições para o DCE.

2. Diante do fato de que o mandato de Rodas se aproxima do fim, e que ne-
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nhuma medida os aproximou de seu objetivo declarado (eleger o reitor), apre-
sentam uma nova proposta, que aparece encoberta pela primeira reivindicação: 
lançar um candidato para disputar as eleições-farsa que ocorrerão no segundo 
semestre. Já fizeram isso no passado, nas últimas eleições para reitor, com a can-
didatura do professor Chico de Oliveira.

 

Democracia ou lobby?
 
Falam em democracia na USP. Dizem que querem eleger o reitor. Mas na pri-

meira oportunidade rifam a própria campanha em troca de lançar um candidato 
próprio para “concorrer” nas eleições-farsa para reitor do jeito que elas são, sem 
mudar uma vírgula.

A conduta política da direção do DCE (Psol e PSTU) mostra que, para eles, a 
disputa eleitoral vale mais do que qualquer princípio democrático que digam ter.

Falam em eleições diretas e democracia, mas querem mesmo é participar na 
administração da universidade, do jeito que ela é, antes que professores e estu-
dantes carreiristas se aposentem ou se formem e percam a oportunidade de se 
tornarem “eméritos”.

 

Pelo fim dos governos unipessoais da reitoria.  
Não à intervenção do Estado capitalista na universidade 
pública. Governo tripartite com maioria estudantil!

 
A reivindicação de eleições diretas para reitor não resolve em nada os enor-

mes problemas da universidade. Tampouco os resolverão o lançamento de uma 
candidatura imaculada, pura, muito bem intencionada, comprometida, aguerri-
da, “de luta”.

A universidade deve ser independente do governo e isso só será possível 
quando essa for administrada pela própria comunidade universitária, a maior 
interessada no bom funcionamento e no avanço da universidade.

É preciso acabar com a figura do reitor, um elemento autoritário por natureza, 
já que concentra nas mãos de uma única pessoa, indicada pelo governador, o 
poder de decisão sobre questões fundamentais da vida acadêmica.

É preciso lutar por um governo tripartite com participação proporcional ao 
tamanho de cada setor na universidade, ou seja, com maioria estudantil. Esta 
é a única forma de garantir a autonomia universitária e a qualidade do ensino 
público e gratuito.

Publicado originalmente no Jornal da USP Livre! nº 121, de 20 de maio de 2013
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Em que consiste a ditadura na USP?
Lutas como as ocupações da reitoria em 2007 e 2011, a greve de 2009, em que 

os estudantes enfrentaram a polícia no dia 9 de junho, e o enfrentamento com 
a polícia em 27 de outubro de 2011, foram lutas contra a ditadura que existe na 
universidade.

Esta ditadura é o instrumento necessário para o governo burguês defender os 
interesses dos empresários da educação. A universidade não vai possuir qualquer 
autonomia real diante do estado capitalista enquanto o governador continuar in-
dicando quem vai ocupar o cargo de reitor, enquanto os interesses privados de 
fundações, empresas e bancos continuarem prevalecendo. Para que a universi-
dade, as pesquisas e o conhecimento acadêmico sirvam à sociedade, não devem 
estar submetidos às cadeias impostas pelo financiamento privado e limitado pelo 
governo burguês, é preciso que a universidade seja verdadeiramente autônoma e 
que a própria comunidade acadêmica possa decidir os rumos das suas atividades.

Os sucessivos governos do PSDB só conseguem impor os interesses da privati-
zação da educação porque, na universidade, estudantes, professores e funcionári-
os estão afastados das decisões. As recentes “eleições” para reitor deixaram isso 
claro. A comunidade universitária está completamente afastada desta escolha. 
Nas “eleições” para reitor, apenas os diretores das faculdades e os membros do 
conselho universitário, na esmagadora maioria professores do alto escalão da 
universidade, votam. Mesmo assim, esta votação não é mais do que a cobertura 
para o que realmente acontece: Serra, o governador do Estado, é o único eleitor, 
de fato, já que a decisão final é sua. Foi exatamente o que ocorreu em 2009 quan-
do Serra, passando por cima da vontade da própria burocracia que dirige a uni-
versidade, escolheu João Grandino Rodas, o segundo colocado nas eleições, para 
o cargo de reitor.

A proposta de que haja eleições diretas para reitor não é capaz de promov-
er uma verdadeira mudança na situação atual. Permitir que estudantes e fun-
cionários simplesmente votem em um professor e manter a administração da 
universidade da mesma maneira não vai alterar em nada o regime absolutamente 
antidemocrático existente hoje, onde os professores mais graduados, e com mais 
ligações com as empresas e bancos que parasitam a universidade, são maioria no 
Conselho Universitário (composto por 91 professores, 14 estudantes e apenas 
três funcionários).

Da mesma forma, a proposta de que o Conselho Universitário seja eleito e 
represente a comunidade universitária de forma paritária não é suficiente. Os es-
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tudantes são maioria na universidade (há mais de 92 mil estudantes, 16 mil fun-
cionários e cinco mil professores na USP) e, no entanto, atualmente têm apenas 
14 representantes entre as 113 pessoas que compõem o Conselho Universitário. 
Uma representação paritária, isto é, dividida em partes iguais entre estudantes, 
professores e funcionários, fará com que o voto dos estudantes valha 16 vezes 
menos que o dos professores e o dos funcionários, três vezes menos.

É preciso derrubar a ditadura imposta pelo estado capitalista sobre a uni-
versidade. Os estudantes em luta indicaram a única solução que pode colocar 
a universidade a serviço da maioria da comunidade universitária: um governo 
tripartite da universidade, proporcional, isto é, com maioria estudantil, o único 
capaz de defender a verdadeira autonomia da universidade. 
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Que é a autonomia 
universitária?

Atualmente, o controle da verba, pesquisas, normas curriculares das univer-
sidades públicas brasileiras está todo nas mãos do governo de uma classe, a bur-
guesia, de grupos privados, fundações e inclusive da Igreja.

Isso está levando à total destruição não apenas do ensino público, mas de 
qualquer sistema de ensino minimamente progressista. A defesa e luta por uma 
verdadeira autonomia política da universidade tem como propósito combater a 
dominação dos governos burgueses e do imperialismo sobre o ensino superior 
com suas conseqüências de corrupção, malversação de verbas, administração 
criminosa e irresponsável, subordinação da universidade aos interesses dos mo-
nopólios capitalistas e a implantação de uma ideologia reacionária em lugar da 
ciência e da cultura verdadeira.

O conceito de autonomia universitária somente tem sentido se estabelecida 
uma completa independência da universidade do Estado capitalista. Este concei-
to tem sido deturpado para preservar o controle do estado sobre as universida-
des, uma vez que é o estado que toma as decisões fundamentais sobre o funcio-
namento da universidade, da sua administração até o orçamento. 

A total autonomia diante do Estado capitalista é indispensável para que haja 
um governo democrático na universidade, o governo da maioria da universidade.

O atrelamento da universidade ao Estado não é apenas um fenômeno jurí-
dico, mas é mantido por uma casta burocrática que se perpetua no poder da 
universidade, constituída pelos professores, em particular os mais graduados, 
que compõem o núcleo fundamental desta burocracia. É uma casta burguesa e 
reacionária que serve como correia de transmissão da política do imperialismo e 
do grande capital dentro da universidade pública.

Esta reivindicação transitória e democrática toca na questão central da vida 
da universidade, pois é a condição da existência da própria universidade como 
centro de cultura e conhecimento e garantia de que os recursos públicos serão 
usados para o interesse geral do povo e não de uma minoria de parasitas.

Os organismos decisórios da universidade criados pela ditadura militar (ór-
gãos colegiados, conselhos departamentais, conselhos universitários e uma reito-
ria monárquica, com total privilégio para os professores e nenhum poder de de-
cisão aos estudantes) se opõem a toda proposta que vise a sua “democratização” 
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ou reforma.
O regime interno na universidade mostrou-se, ao longo dos anos, apesar de 

todas as investidas do movimento estudantil, impossível de ser reformado ou 
democratizado. Todas as tentativas de introduzir mecanismos parciais, como a 
eleição para reitor, fracassaram lamentavelmente porque deixaram sempre intac-
tos todos os elementos do regime ditatorial e mal arranharam a superfície deste 
regime.

Autonomia universitária implica na luta pela derrubada e completa destrui-
ção destes organismos e deste regime, e na sua substituição pelo controle direto e 
democrático dos estudantes, professores e funcionários.

A única maneira de garantir essa autonomia diante do regime falido e reacio-
nário da burguesia, ou seja, do estado capitalista, é o autogoverno com o controle 
político da universidade pelos três setores: estudantes, funcionários e professores, 
representados proporcionalmente ao seu número dentro da universidade.

A comunidade acadêmica é a que deve decidir sobre o plano didático, as áreas 
pedagógicas, administrativas, de pesquisa, financeiras, técnico-científicas e polí-
ticas, com base exclusiva em seus interesses e nos interesses da maioria da popu-
lação em relação à qualidade do ensino, seu acesso democrático a todo o povo e à 
pesquisa voltada para o interesse nacional e da maioria da população.

É uma reforma política da universidade para combater a dominação destrui-
dora e reacionária da burguesia e do imperialismo sobre a universidade.

Lutamos pelo controle majoritário e democrático dos estudantes que são os 
maiores interessados na transformação da universidade, na luta contra a corrupta 
burocracia universitária, o carreirismo e o desvio de recursos, sendo não apenas 
esmagadora maioria como o setor menos atrelado ao Estado.

A maioria estudantil é uma questão fundamental, pois representa a domina-
ção do elemento revolucionário, porque expressa o interesse geral da universi-
dade como meio de reprodução da cultura e da socialização. Os professores são, 
neste sentido, o elemento mais conservador, porque são os mais interessados nas 
verbas da universidade e são privilegiados, dentro da universidade.

A autonomia universitária permite também a livre seleção dos professores, a 
liberdade de cátedra e a cátedra paralela, que assegurarão a liberdade de expres-
são a todas as tendências ideológicas e possibilitarão colocar a universidade a 
serviço do progresso cultural.

É nessa perspectiva que a luta dos estudantes por melhores condições de ensi-
no, ensino público e gratuito para todos e mais verbas para a educação, deve ser 
levada adiante, contra o atual ataque reacionário do governo da frente popular, 
um governo burguês que continua a política dos governos anteriores contra a 
educação.

A autonomia não é um fim em si mesmo, mas um meio para a transformação 
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da universidade. Esta transformação, no entanto, não pode ser separada da luta 
revolucionária para acabar com o Estado capitalista e a propriedade privada. Isso 
significa que a autonomia e o governo tripartite com maioria estudantil somente 
podem cumprir um papel revolucionário se a maioria estudantil adotar o progra-
ma e a estratégia política da classe operária, ou seja, a ditadura do proletariado e 
o socialismo. Este é o significado da luta pela aliança operário-estudantil que não 
é uma mera frente para obter resultados imediatos, mas uma aliança de classes 
colocada na perspectiva histórica da revolução proletária e socialista, no marco 
da qual a universidade será transformada pela primeira vez em instrumento para 
a evolução cultural independente do país e da evolução cultural de todo o povo 
brasileiro, ao invés de ser um instrumento dócil nas mãos da classe dominante e 
do imperialismo, ou seja, um fator não apenas de opressão como de retrocesso 
nacional e para o povo. 

A autonomia universitária com o governo tripartite e maioria estudantil é, 
também, uma questão política de importância estratégica, porque somente ela 
permite materializar, de fato, a aliança da universidade com a classe operária e as 
massas exploradas do País, cuja direção é o que possibilitará uma universidade 
progressista, voltada para o interesse do País contra o imperialismo e para a satis-
fação das necessidades da maioria da população brasileira.

A universidade autônoma é um ponto de apoio fundamental para a luta pelo 
socialismo diante do capitalismo falido e decadente que arrasta não só o Brasil 
como o mundo para o abismo.

Por isso, propomos lutar:
 
1) Pela total autonomia política e administrativa da universidade frente ao 

Estado burguês; pela sustentação integral da universidade pelo Estado;
 
2) Pelo governo tripartite: professores, funcionários e estudantes; fim dos go-

vernos unipessoais das reitorias; controle da administração universitária por um 
conselho tripartite eleito proporcionalmente ao peso de cada setor em assem-
bléias por faculdade e responsável diante da assembléia geral universitária; não à 
paridade antidemocrática; pela maioria estudantil no governo universitário.

 
3) Soberania da assembléia geral da comunidade universitária; novos esta-

tutos para a universidade elaborados livremente pela comunidade universitária.
 
4) Por uma universidade a serviço da independência do País diante do impe-

rialismo, pelo desenvolvimento nacional a serviço da classe operária, dos campo-
neses e da maioria explorada do País.
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Governo tripartite com 
maioria estudantil

O regime de governo da USP é um dos mais antidemocráticos do País. Em 
uma universidade cuja comunidade ultrapassa a marca de 100 mil pessoas, o 
Conselho Universitário, “órgão máximo de decisão” da universidade, conta com 
apenas 113 pessoas.

Destes, 80% são professores, enquanto apenas 10% são estudantes e os funcio-
nários, em situação ainda pior, estão representados por apenas três pessoas, o que 
corresponde a menos de 3% do Conselho. Fica claro que a participação de estu-
dantes e funcionários é supérflua e serve apenas como cobertura de uma institui-
ção dominada pelos professores, o setor mais conservador da universidade. Mais 
ainda, o Conselho tem um poder deliberativo relativo, recaindo o poder dentro 
da universidade no final sobretudo sobre a reitoria. Nesse sentido, a universidade 
é regida por uma espécie de monarquia eletiva.

Não bastasse a composição completamente desproporcional, a maneira como 
ela é feita torna o Conselho Universitário uma instituição ainda mais antidemo-
crática, na prática uma secretaria do governo do estado.

Mais da metade dos docentes que o compõem são considerados “membros 
natos”, o que significa que não foram eleitos, mas conseguiram o cargo por in-
dicação. É o caso do reitor, cujo nome é escolhido de uma lista tríplice elabora-
da pelos conselhos superiores da universidade pelo governador do estado e dos 
diretores de unidade, escolhidos pelo reitor. O que mostra que a composição da 
direção da universidade é feita na prática toda pelo governador, uma vez que ele 
escolhe o reitor e este escolhe os diretores de todas as unidades.

Os docentes que não são indicados diretamente por uma pessoa, passaram 
por um tipo muito peculiar de eleição, que é a eleição pelos membros das Con-
gregações das unidades. Ou seja, os próprios professores, de um modo geral, que 
são o único setor apto segundo o atual estatuto para mandar na universidade, 
têm um poder de escolha extremamente limitado, para não dizer que não têm 
nenhum, sobre o Conselho Universitário.

A representação discente e dos servidores é meramente figurativa, em especial 
dos últimos, que possuem menos representantes no Conselho Universitário do 
que setores de fora da universidade, que totalizam cinco representantes.

Nesse sentido, de nada adianta reclamar a simples troca de reitores, pois qual-
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quer reitor faz parte de um sistema ditatorial estabelecido pelo governo sobre a 
universidade, o que impede por definição sua autonomia.

Rejeitar as falsas soluções 

Diante da crise, não vão faltar propostas que nada solucionam, mas só visam, 
ao contrário, arrefecer os ânimos sem mudar absolutamente nada.

Uma dessas propostas é a de realizar a consulta à comunidade, como acontece 
em algumas universidades e mesmo em algumas congregações da USP. Essa so-
lução deve ser rejeitada por toda a comunidade universitária como um engodo.

A consulta significa que estudantes, funcionários e professores indicarão um 
nome para a escolha do governador, e que pode ser rejeitado completamente por 
este. Serviria apenas para dar um tênue respaldo ao nome escolhido pelo governo 
do estado e uma aparência discreta de democracia, que hoje sequer fazem ques-
tão de apresentar.

Essa manobra foi realizada e revelada em toda sua dimensão grotescamente 
antidemocrática na UnB (Universidade de Brasília), onde após uma grande mo-
bilização que resultou na renúncia do reitor, foi aprovada uma suposta paridade 
na referida consulta. Ou seja, não apenas não modificou um milímetro a compo-
sição do Conselho Universitário, como chegou ao absurdo de fazer uma votação 
consultiva, sem poder para eleger ninguém, que não responde nem mesmo ao 
elementar princípio democrático de um voto por cabeça. Antes da mobilização, 
os votos para consulta eram contabilizados levando-se em consideração que o 
voto dos professores valia 75% e o dos estudantes e funcionários 15% cada um. 
Depois da mobilização, o voto de cada setor corresponderia a 33% do total, mas 
apenas se toda a categoria votasse, o que é impossível e resultou em que os estu-
dantes tiveram um peso menor que o dos próprios funcionários. E tudo isso para 
uma consulta que indicaria um nome que o governo Lula poderia sem o menor 
abalo, rejeitar. Tais mecanismos são de uma monstruosidade antidemocrática só 
possível em razão da ditadura estabelecida dentro das universidades e devem ser 
boicotados como uma completa fraude contra a comunidade universitária e mais 
uma das formas de manter o domínio do governo burguês sobre a universidade.

Outra proposta, mais debatida entre a comunidade e já histórica é a de elei-
ções diretas para reitor. Esta mesmo realizada de fato, e não como o engodo da 
consulta, coisa que nunca aconteceu, significa que a comunidade escolheria o 
reitor, e não mais o governador, mas não muda na essência a questão de quem 
governa a universidade, deixando a tarefa nas mãos de uma pessoa sobre a qual 
a comunidade não teria qualquer controle e mantendo a mesma composição an-
tidemocrática do atual Conselho. A eleição do reitor, embora pudesse provocar 
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crise e desequilíbrios, não seria mais que a atual eleição presidencial onde, ao 
final, governa uma camarilha que conseguiu manipular por diferentes meios o 
sistema eleitoral.

O governo da universidade deve ser exercido por toda a comunidade e não 
por uma pessoa, eleita ou não. É importante assinalar que a proposta de toda 
a esquerda pequeno-burguesa (PT, PCdoB, Psol e PSTU) é a de voto paritário, 
onde os professores teriam um voto privilegiado sobre os demais membros da 
comunidade universitária.

 

Maioria estudantil no governo da universidade
 
O grande problema que se coloca é a mudança do poder na universidade. A 

única proposta democrática e que pode conduzir a um progresso e uma mudança 
efetiva dentro da universidade é a de representação dos setores que compõem a 
universidade de maneira proporcional ao seu número na universidade, ou seja, 
com maioria estudantil.

É preciso deixar claro o elementar, ou seja, que democracia é quando a maio-
ria governa e, por isso, os estudantes, que são a maioria esmagadora da univer-
sidade e que são também o setor que sempre se mobilizou e de maneira decisiva 
nos principais momentos, devem ser a maioria no governo da universidade.

A ditadura exercida dentro da instituição se caracteriza principalmente pelo 
domínio exercido pela ínfima minoria da universidade, que são os professores, 
setor mais conservador pela sua ligação com o estado, sobre a maioria dos estu-
dantes, ou seja, como toda ditadura, o predomínio da minoria sobre a maioria.

É necessário e está na ordem do dia abrir essa discussão no meio estudantil.
Duas propostas se opõem à maioria estudantil. A primeira e mais conser-

vadora delas é a que já surgiu entre os professores, que defende as eleições para 
todos os cargos dentro da universidade. Essa proposta simplesmente dá uma fa-
chada democrática para a ditadura dos professores dentro da universidade, pois 
não altera em nada a composição dos conselhos diversos e o peso dos demais 
setores dentro deles.

A segunda, que aparece com maior freqüência e levantada principalmente 
pela esquerda pequeno-burguesa é a de paridade. A proposta de paridade, assim 
como a das eleições gerais, é outra fachada, mais à esquerda, para o domínio dos 
professores.

Segundo os seus defensores, esta proposta seria a mais democrática, pois os 
três setores teriam igual representação. O elementar da democracia é que o voto 
de todas as pessoas têm o mesmo valor, mas nesta proposta o voto dos professo-
res, principalmente, é multiplicado em relação a funcionários e estudantes.
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Vejamos. Em um Conselho Universitário com representação paritária na USP, 
o voto de um professor valeria 16 vezes mais que o voto de um estudante e três 
vezes mais que o de um funcionário (se excluirmos os terceirizados).

A elaboração de uma proposta como essa só pode corresponder a um inte-
resse determinado. E, neste caso, o interesse em tentar igualar setores que são 
numericamente desiguais só pode ser o favorecimento de um setor minoritário 
e, portanto, dos professores.

No entanto, é um interesse que corresponde a uma determinada ala dos pro-
fessores, mais próximos da centro-esquerda. Estes, um setor fraco dentro da uni-
versidade e que não tem condições de se opor sozinho à burocracia que domina 
a instituição, é necessário se apoiar, mas numa relação de dominação, sobre uma 
parcela dos estudantes.

Tal é ainda mais compreensível se considerarmos que a burocracia estudantil 
ligada aos diversos partidos da esquerda pequeno-burguesa (PT, PCdoB, Psol, 
PSTU) não surge como expressão do movimento estudantil, ao contrário, é for-
mada diretamente pelos professores e se opõe à mobilização independente dos 
estudantes. Esta burocracia estudantil seria o ponto de apoio para o domínio 
desta ala dos professores sobre a universidade.

Diante disso, fica claro também que é uma proposta inviável, e não mais fácil 
de ser conseguida, como argumentam seus defensores. Se por um lado, para a 
burocracia universitária a proposta de paridade é tão custosa quanto a de maioria 
estudantil, precisando os professores da força estudantil para modificar o regime 
de governo da universidade, é natural que estes modifiquem em favor não da 
minoria de professores, mas em favor da maioria da universidade, ou seja, dos 
próprios estudantes.

A paridade de fato só pode ser conseguida como uma maneira desesperada da 
burguesia e da burocracia universitária de impedir a maioria estudantil e também 
por isso deve ser rejeitada pelos estudantes.

Fica claro também, não apenas pela análise dessa proposta, mas da própria 
história recente do movimento estudantil da USP, que a evolução e desenvolvi-
mento da mobilização dos estudantes passa inevitavelmente pela ruptura com os 
professores conciliadores.

O destino das lutas estudantis que ficam a reboque dos professores é a derrota 
certa. Foi o que pudemos ver na greve de 2002 da FFLCH (Faculdade de Filoso-
fia, Letras e Ciências Humanas da USP), onde a greve de 100 dias foi encerrada 
devido a uma manobra realizada pela direção da Faculdade e pela reitoria com 
uma comissão de professores “notáveis”, que entregou a greve. A mesma opera-
ção foi tentada na ocupação da reitoria da USP em 2007, felizmente sem o mes-
mo sucesso. No entanto, outra manobra esperava os estudantes, uma “comissão 



15

facilitadora”, desta vez com professores mais ligados aos próprios estudantes, que 
intervieram em nome dos estudantes para negociar com a reitora e em nome des-
ta colocou os estudantes contra a parede, fazendo-os aprovar o acordo da traição, 
que já havia sido rejeitado 40 dias antes por uma assembléia com cerca de mil 
pessoas.

Por este motivo também havia o esforço conjunto das associações de profes-
sores e sindicatos de funcionários das estaduais paulistas, no chamado Fórum 
das Seis, para relegar os estudantes a uma posição secundária e subordinada nas 
mobilizações.

A luta do movimento estudantil tem como uma de suas características cen-
trais a luta pela independência em relação aos professores, que é parte da luta pela 
maioria estudantil no governo da universidade.

Nesse sentido, a reivindicação da saída de um reitor deve ser seguida da rei-
vindicação de uma estatuinte que seja de fato democrática e soberana.

Democrática significa que os diferentes segmentos da universidade estejam 
representados de acordo com seu número da universidade. É preciso uma mo-
dificação completa da atual administração da universidade e diante desta neces-
sidade, a única proposta efetivamente democrática é a da maioria estudantil, ou 
seja, do governo da maioria da universidade.

Soberana significa que não deve ser governada nem pela reitoria nem pelo 
Conselho Universitário, mas convocada pelas assembléias de funcionários, pro-
fessores e estudantes.

Esta questão, que se apresentou com maior força e de maneira mais clara na 
USP, está longe de ser uma exclusividade desta. A discussão da mudança do po-
der dentro da universidade e da proposta de maioria estudantil para o seu gover-
no estará em breve na ordem do dia em todas as universidades do país.
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Plebiscito consultivo é farsa! 
Plebiscito, só se for de verdade

A atual diretoria do DCE (Psol/PSTU), em diversos de seus textos, fez propa-
ganda de um “plebiscito”, e chegou inclusive a cogitar colocar essa reivindicação 
como condição para a desocupação da reitoria.

A ideia do plebiscito já soa para muitos como farsa, pois geralmente significa 
apenas chamar os estudantes a marcar um “X” numa cédula, em uma votação que 
não terá nenhum resultado efeitvo sobre a realidade.

Mas isso não significa que a proposta precisa necessariamente ser descartada. 
O que motivou a ocupação da terça-feira, 1º de outubro, e que sempre esteve 
como pano de fundo das mobilizações anteriores, é a necessidade de mudança da 
atual estrutura de poder dentro da USP. Hoje, o reitor é imposto pelo governador 
do Estado. As eleições que ocorrem dentro da universidade são na verdade uma 
consulta entre a burocracia universitária e não tem poder de verdade. O reitor 
é quem escolhe os diretores das unidades e o Conselho Universitário, instância 
máxima de decisão da universidade, é composto majoritariamente por essas pes-
soas que estão, no fim das contas, a serviço de uma mesma política, a do governo 
do Estado.

Então, um plebiscito para mudança da estrutura de poder dentro da univer-
sidade poderia ser uma reivindicação dos estudantes, mas APENAS com as se-
guintes condições:

1 – Ele deve ser um plebiscito executivo, NÃO consultivo. Ou seja, não seria 
um plebiscito apenas para saber a opinião da comunidade universitária, mas sim 
um verdadeiro plebiscito, com valor de lei, o que implica em que o seu resultado 
deve ser necessariamente implementado.

2 – A votação do plebiscito deve ser estendida a todos os membros da comu-
nidade universitária, e cada cabeça deve valer 1 voto. Não podemos admitir que 
haja voto privilegiado, ou seja, que o voto de determinada pessoa valha três ou 
16 vezes mais do que outros. Caso contrário, a eleição é uma farsa; em última 
instância, será decidido o que os professores decidirem, já que uma boa parte dos 
funcionários tem ligações estreitas com os professores.

3 – O plebiscito deve ser democrático, ou seja, todos devem ter o direito de 
apresentar o seu projeto mediante uma quantidade mínima de assinaturas de 
apoio e todas as propostas devem ser apresentadas para votação na cédula por 
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extenso. As propostas também não podem ser genéricas para serem preenchidas 
depois pelo CO e reitoria como eles bem entenderem, mas devem ser específicas, 
um verdadeiro projeto de estatutos para a universidade.

As propostas não podem ser apenas aquelas decididas pelo Conselho Univer-
sitário, senão o plebiscito será igualmente uma farsa, pois os mesmos que man-
dam atualmente vão apresentar propostas e estas evidentemente não afetarão seu 
poder. Desse modo, nada mudará de fato. Tampouco podemos admitir que sejam 
apresentadas as propostas da reitoria, do CO e mais uma ou duas, por exemplo, 
da Adusp e do DCE. As entidades representativas dos trabalhadores, estudantes 
e professores certamente devem ter direito de apresentar suas propostas, mas é 
preciso que o plebiscito apresente todas as propostas representativas entre os es-
tudantes e funcionários, sem uma peneira prévia.

Natália Pimenta
Estudante de Letras
e militante do PCO

Publicado originalmente no Jornal da USP Livre! nº 131, de 2 de outubro de 2013
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