
Tese da Gestão Levante! - 

é tempo de fazer tempo do Centro Acadêmico Lupe Cotrim (ECA) para o X Congresso de 
Estudantes da USP. 

 

É tempo de fazer tempo, de pegar tempo na mão 
De gente vindo no tempo em passeata ou procissão 

No mesmo passo de sonho pra bomba dizendo “não!” 

Mário Lago 

 

Por que o X Congresso? Por que participar do movimento geral? 

 

Impulsionad@s pelos mesmos motivos que nos levaram a construir uma chapa – e agora gestão – 
do CALC (Centro Acadêmico Lupe Cotrim, da Escola de Comunicações e Artes), escrevemos 
essa contribuição para o X Congresso dos Estudantes da USP. 

Acreditamos que este congresso pode ser um momento importante! Um espaço para podermos 
conversar e discutir, sem a pressa das assembleias, com gente de toda a universidade e de todos 
os campi, para decidir qual programa para a sociedade, educação e universidade utilizaremos no 
próximo período e qual vai ser a postura e prática do movimento estudantil. 

Sentimos necessidade de conectar a realidade dos estudantes ecan@s com o movimento 
estudantil geral, de fazer com que o movimento estudantil tenha referência nos estudantes e seja 
referência para eles. 

É tempo de fazer tempo, companheiros. Enquanto o processo de privatização do ensino superior 
e de mercantilização da educação avança a passos largos e a universidade insiste em se manter 
como espaço fechado, elitista e anti-democrático. O movimento estudantil deve se erguer e fazer 
frente a todos esses desmandos. 

O ecano (e essa lógica deve se repetir nas outras unidades) envolvido exclusivamente em seu 
projeto pessoal, a cada dia entra mais na lógica do sistema: decorar, passar no vestibular, receber 
o diploma e se colocar bem no mercado de trabalho. Essa lógica - necessária para a tal 
“sobrevivência” - nos impede de olhar para o outro e agir para mudar as injustiças que estão a 
nossa frente. Precisamos mudar isso, juntos. É tempo de destrambelhar! De agir coletivamente, 
pela via institucional ou pelo maior dos desvarios, onde for possível lutar. 

 
Enquanto eles capitalizam a realidade 

eu socializo meus sonhos 
Sérgio Vaz 

 

A educação cada vez mais é tida como mercadoria. É compreendida como processo que se 
encerra dentro da sala de aula, se restringe a uma etapa na vida de cada indivíduo, com a 
finalidade de conquistar melhores condições no mercado de trabalho. Educação definitivamente 
não é tratada como direito! Nós acreditamos que educação também é acesso à cultura, 
informação, lazer e todos os processos coletivos que contribuem para o crescimento e a 
emancipação humana. 

Os governantes seguem a cartilha dos bancos credores da dívida do Estado, que cobram do 
governo prioridade no pagamento dos dividendos, e não na aplicação de recursos para o 
desenvolvimento da educação. A mercantilização da educação ocorre no bojo da privatização do 
mundo público – o objetivo do modelo neoliberal, que toma a iniciativa privada como princípio 
organizador da sociedade e constrói a realidade que presenciamos: injusta, desigual e opressora. 



A precarização da educação pública oferece um falso argumento aos defensores do 
neoliberalismo: de que o Estado é incapaz de gerir os serviços públicos, e que, portanto, isso deve 
ser delegado à iniciativa privada. Esse processo de privatização da educação rompe com o 
conceito de educação enquanto um direito do ser humano e, portanto, gratuito e universal. Frente 
a isso, defendemos uma educação pública, gratuita, de qualidade e para todos e todas. 

Criar fundações como medida de “resolver” o problema da falta de verba é um tiro no próprio pé. 
Fundações são empresas privadas, que utilizam o espaço público e os recursos públicos de 
universidades públicas, em função quase exclusiva de seus interesses – uma vez que são 
obrigadas a repassar apenas cerca de 3% de seus lucros à universidade, obtidos através dos 
cursos pagos. Como falta transparência, não sabemos quanto da estrutura pública é usada, como 
seus lucros são utilizados, nem para onde vai a parte que não é reinvestida na USP. 

Por todos esses motivos, somos contrários à presença de fundações de qualquer espécie dentro 
do espaço público e defendemos a transparência na aplicação dos recursos na Universidade. 

Defendemos que o movimento estudantil proponha e realize um espaço público de discussão (se 
possível com o Roda ou com o professor Engler - que produz o guia de execução orçamentária da 
USP há mais de 20 anos!!!) sobre o Orçamento da USP - nesse espaço os estudantes de cada 
unidade poderiam aproveitar para tirarem dúvidas sobre o motivo da divisão e repasse de verba e 
ao mesmo tempo questionarmos a reitoria pelo descaso com as políticas de permanência 
estudantil. 

Os serviços básicos – como saúde, educação, habitação e cultura – devem ser prioridade na 
aplicação da verba pública em detrimento de empréstimos à iniciativa privada, do pagamento de 
dívidas públicas e de qualquer outro uso que beneficie as empresas e não o povo. Lutaremos por 
mais verbas para a educação em todos os níveis! 

 

Universidade Feudal 

 

A estrutura de poder na USP está a serviço da imposição de um projeto que trata a educação 
como mercadoria de universidade, e o poder está concentrado nas mãos de seus (poucos) 
representantes, que se preocupam em tirar vantagem do seu status, dos seus cargos no Conselho 
Universitário e da sua relação com as fundações. 

É em nome desse projeto e desses privilégios que a PM é chamada; são desferidos ataques às 
entidades com demissões políticas, multas astronômicas e processos administrativos; entre as 
muitas denúncias de corrupção e abuso de poder. Precisamos contrapor a isso o nosso projeto de 
educação. 

As últimas eleições para reitor explicitaram a falta de democracia dentro da universidade: Rodas, 
o segundo colocado na lista tríplice (votada por menos de 1% da comunidade acadêmica) foi 
escolhido pelo então governador José Serra para ser reitor. 

O problema está em toda a estrutura da universidade, não é somente com a mudança de reitor 
que ela se transforma. Mas com eleições diretas e o fim da lista tríplice para reitor abrimos uma 
primeira brecha para a construção de uma universidade mais democrática. 

Propomos que a composição de todos os conselhos seja paritária, ou seja, que estudantes, 
funcionários e professores componham de forma equitativa os conselhos e congregações, como 
forma de democratizá-los e fazer com que as mudanças necessárias (no currículo, na extensão, e 
em tantos outros problemas que encontramos em nossa realidade) sejam resolvidas de forma 
equilibrada pelas três vozes que falam nessa universidade. 

Devemos lutar também pela abertura de um processo estatuinte, livre e soberano para derrubar 
de vez essa estrutura de poder antidemocrática. 

 



A universidade deve ser flexível, pintar-se de negro, de mulato, de operário, de camponês, 
ou ficar sem porta, pois o povo a arrombará e ele mesmo a pintará a universidade com as 

cores que lhe pareçam mais adequadas 
Che Guevara 

Barrar a Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) foi uma das principais lutas da 
greve estudantil do último ano. Conseguimos adiar sua implementação, mas agora devemos 
debater este programa amplamente e lutar para de fato barrar este programa que precariza a 
educação. 

Ter acesso à universidade pública é ter acesso a um direito. Todas as pessoas devem poder 
cursar o ensino superior público se quiserem. É por este quadro ideal que lutamos e a partir dele 
que pensamos as políticas de acesso e permanência à universidade, pois ela deve ser para todos. 
Para chegar a isso é preciso que haja a ampliação das vagas até que não exista mais vestibular. 
É preciso ainda que todos possam não apenas entrar na universidade, mas se manter nela, cursá-
la até o final. 

O cenário atual é triste: em 2008, 70% dos matriículados na USP são egressos do ensino médio 
particular, e apenas 14% se declaram negros, explicitando o vestibular como um filtro sócio-
econômico e étnico. 

A resposta dada pela Reitoria, o Inclusp, além de pouco efetivo, faz com que a USP se permita 
ausentar-se de um debate mais profundo sobre acesso ao Ensino Superior, como a discussão das 
cotas; a falta de qualidade da educação básica e o método de seleção do vestibular. 

Dentre os maiores problemas da universidade pública está a falta de políticas de permanência 
estudantil que garantam o direito à permanecer no Ensino Superior. Se o vestibular já é 
excludente, a ausência de políticas de permanência estudantil piora a situação. A falta de dinheiro 
para moradia, xerox, alimentação, material e transporte se traduz em um segundo filtro social. 

Os problemas estão por todo o lado: falta de vagas nas moradias (que resultaram na atual 
ocupação da COSEAS), “bolsa moradia” de valores irrisórios frente os altos valores de aluguel nos 
bairros ao redor dos campi, bandejões com poucos e super-explorados funcionários, assistência 
de saúde precária – os estudantes da EAD – Escola de Arte Dramática – nem podem usar o HU 
como estudantes! 

Diante de quadro tão crítico, mais do que nunca é necessário reivindicar que exista um fundo fixo 
da universidade destinado à permanência estudantil. Nesse sentido, a criação de uma Pró-reitoria 
de Permanência Estudantil seria bem-vinda,  pois poderia gerir esse fundo fixo dedicado 
exclusivamente à permanência estudantil. Defendemos também que os estudantes da EAD 
tenham acesso à permanência estudantil, ao HU e demais serviços universitários, como todo e 
estudante da USP! 

Somos a favor de cotas socioeconômicas como medida paliativa para a inclusão de estudantes de 
escola pública e pobres e consequente mudança do perfil e da produção acadêmica da USP. Sem 
nunca esquecer que o ideal é todos terem vaga na universidade pública. As cotas devem ser 
vistas sempre como uma medida paliativa e provisória. 

 

Nós vos pedimos com insistência: 
Nunca digam – Isso é natural 

Diante dos acontecimentos de cada dia, 
Numa época em que corre o sangue 
Em que o arbitrário tem força de lei, 

Em que a humanidade se desumaniza 
Não digam nunca: Isso é natural 

A fim de que nada passe por imutável. 
B. Brecht 

 



Em todo o Brasil, o Estado monopoliza a violência e dirige a repressão contra os setores que 
insistem em lembrar que esse mundo deveria ser diferente. Seja pela luta – como no caso dos 
movimentos sociais, dos sindicalistas e militantes – seja pela própria existência – como no caso 
dos pobres e marginalizados que, ao insistir em aparecer perante os olhos dos mais ricos, 
escancaram a desigualdade e a injustiça. Na repressão e perseguição a sindicalistas e a qualquer 
um que questione o status quo da universidade, a USP está integrada e em consonância com o 
restante do país. 

Nos últimos anos, a alta cúpula da universidade intensificou a repressão a grevistas e lutadores, e 
para isso se utilizam do “estado de direito”, transformando a luta em crime. Lutar não é crime, é 
obrigação de tod@s aquel@s que sonham com um mundo mais justo. 

Devemos estar sempre ao lado de estudantes, trabalhadores e professores que sofrem 
perseguições políticas, dentro e fora da USP. 

 

Propomos aos Cas, DCE e ao movimento estudantil como um todo a construção, no segundo 
semestre, de uma Semana de Movimentos Sociais, que possa colocar o movimento estudantil 
(como movimento social que é) em contato com outros movimentos sociais de fora da 
universidade e também colocar em pauta o tipo de extensão que a Universidade deveria 
incentivar: atrelada às demandas sociais. 

 

 

Movimento Estudantil 

 

A construção coletiva deve ser o ponto de partida que orienta o movimento estudantil. Frente ao 
individualismo, ao personalismo e às práticas antidemocráticas. Porque não existimos sozinhos, 
não vivemos sozinhos, tampouco nos educamos sozinhos (nem os autodidatas!) ou 
transformamos a realidade sozinhos. 

Para isso é necessária a participação de todos. Por isso, um dos nossos valores é o da 
democratização do movimento estudantil. O movimento como está hoje se encerra em si mesmo e 
não consegue extrapolar os muros de nossa universidade, sequer consegue transpor as paredes 
das salas de aula para dialogar com os estudantes. 

Para que ele consiga atuar em conjunto com os outros estudantes, trabalhadores e movimentos 
sociais de fora da universidade, é necessário que um número cada vez maior de estudantes se 
sinta parte deste movimento, sinta que ele conversa consigo e tem um pouco de cada um dentro 
dele. 

 

Gênero 
 
Este ano, o CALC organizou o núcleo de gênero, que tem reuniões quinzenais. O motivo de 
existência do núcleo é a falsa democracia sexual na qual vive nossa sociedade. 
 
Nosso primeiro encontro questionou a divisão entre homens e mulheres de alguns cursos da USP, 
e com poucos exemplos percebemos diferenças gritantes de escolha profissional de homens e 
mulheres. “Desde quando as relações entre os sexos e opções sexuais são assim? O que 
determinou que na Poli tivesse bem mais homens e na Enfermagem mais mulheres?”, 
questionamos. Não  é a presença de uma vulva ou um pênis, mas sim as construções sociais 
sobre cada sexo. E isso é gênero, o sexo socialmente construído.  
 
Apenas neste semestre já aconteceram casos emblemáticos que evidenciam que as diferenças, 
no nosso mundo, são utilizadas para justificar desigualdades. Os dois maiores exemplos que 



causaram repercussão, até mesmo fora da universidade, foram o cartaz da Festeca que 
estampava um “ecana vagabunda”, e o jornal “O Parasita” de colegas da Farmácia que incitavam 
os estudantes a agredirem homossexuais. Esses assuntos foram tratados em nossos encontros.  
 
Estes casos não são isolados, mas expressam a intolerância e preconceito existentes na 
sociedade, além de reforçar que o espaço universitário não está isento de posturas e 
pensamentos  retrógrados com relação à consideração das liberdades alheias. Por isso, espaços 
para debates relacionados às intolerâncias sociais devem existir e ser incentivados. 
 
Para termos uma sociedade mais justa temos que valorizar nossas diferenças sem criar 
desigualdades. Porque igualzinho igualzinho, ninguém é um do outro mesmo. 

 

E o movimento estudantil nacional? 

 

O movimento estudantil brasileiro, por diversas vezes, provou ser protagonista de muitas 
mobilizações sociais que mudaram a história do nosso país. Durante décadas a União Nacional 
dos Estudantes (UNE) foi sinônimo de movimento estudantil, rebeldia e contestação. Foi assim na 
campanha do “Petróleo é nosso!”, na luta contra a ditadura militar, na campanha pelas “Diretas já!” 
, entre outras. 

Hoje, verifica-se uma mudança na atuação desta entidade. Há companheiros que optam por 
permanecer na entidade, como oposição, e companheiros que optam por construir uma nova 
entidade. Não podemos nos abster de participar de espaços de articulação nacional: eles são 
importantes para organizar as lutas nacionalmente e nos dão uma outra perspectiva para olhar 
para nossa própria realidade.  Mas opção por uma ou outra entidade não pode impedir a unidade 
pela base. Aqueles que lutam contra os projetos neoliberais do governo Lula e dos governos 
estaduais para a educação devem estar juntos nas chapas de Centros Acadêmicos e DCEs em 
todo o país. 

 

 

Assinam: 

Aline Tavella (Biblioteconomia), Tutti – Ana Carolina Pinheiro (Artes Cênicas), Lira Alli (Artes 
Cênicas), Ana Luiza Arra (Relações Públicas), Camila Acosta (Relações Públicas), André Cabette 
Fabio (Jornalismo), Bruna Escaleira (Jornalismo), Camila Souza Ramos (Jornalismo), Clara 
Roman (Jornalismo), Guilherme Balza (Jornalismo), Lia Segre (Jornalismo), Marcelo Osakabe 
(Jornalismo), Mariana Desidério (Jornalismo), Mariana Franco (Jornalismo), Mariana Queen 
(Jornalismo), Pedro Sibahi (Jornalismo), Túlio Buchionni (Jornalismo), Guilherme Xavier Ribeiro 
(Publicidade e Propaganda), Mariane Rodrigues (Publicidade e Propaganda), Ravi Novaes (Artes 
Plásticas), Thiago Mahrenholz (Audio-Visual). 
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