
PISA LIGEIRO!

QUEM NÃO PODE COM A FORMIGA NÃO ATIÇA  O FORMIGUEIRO!!!

 A USP conheceu uma de suas maiores greves neste ano. Em 118 dias os trabalhadores
da universidade mostraram o caminho para barrar a política de precarização do Governo do
Estado  de  São  Paulo  e  da  REItoria.  Com  grande  adesão  de  diversas  unidades,  ativismo
incansável com atos e vigílias, muitas mulheres na linha de frente da luta; os trabalhadores
conseguiram o reajuste salarial e barraram a desvinculação do Hospital Universitário naquele
momento.  Porém,  trabalhadores  e  estudantes  ainda  continuam ameaçados  pela  política  do
REItor Zago. Enquanto já passaram diversos cortes de bolsas de pesquisa e ensino e demissões
criminosas que recaem sobre os terceirizados, Zago ainda não convocou uma reunião com o
SINTUSP para  negociação  dos  benefícios  dos  trabalhadores.  O  congelamento  do  auxílio
alimentação há 18 meses – mesmo com a inflação cada vez mais alta – mostra não só a falta de
diálogo de Zago, como também sua política de austeridades à classe trabalhadora. Com isso,
2015 vai ser mais um ano de ataques e repressões aos trabalhadores e estudantes.

Resultado  de  uma  estrutura  de  poder  antidemocrática,  a  REItoria  e  o  Conselho
Universitário querem esconder que a crise é a própria existência destes. Agindo para legitimar
seus  privilégios,  como  supersalários  e  os  lucros  advindos  das  fundações  e  empresas
terceirizadas, o Conselho Universitário (CO) funciona como um balcão de negócios para uma
casta  de  privilegiados  como a  FIESP,  FECOMERCIO e  FAESP,  que  governam para  seus
próprios interesses, quando as demandas dos estudantes e dos trabalhadores são deixadas de
lado.  Apenas  com  a  dissolução  do  CO  e  a  criação  de  uma  estatuinte  livre,  soberana  e
democrática podemos mudar a lógica de poder que rege a universidade e garante que diversos
problemas dos quais trataremos neste programa – como falta cotas, permanência estudantil
ameaçada, currículos engessados, repressões e opressões – continuem se perpetuando. Não nos
resta dúvidas que A CRISE É A REITORIA!

Ao mesmo tempo, a vitória de Dilma nas eleições demonstram a continuidade
de um governo que, frente as quedas do PIB, exportações e da produção industrial, já afirmou
seu caminho de austeridade. Os “ajustes impopulares”, aos quais Dilma já se comprometeu
para reestabelecer a confiança dos “investidores” mostra que seu compromisso é de assegurar
os lucros mesmo que esse custo seja pago pelos trabalhadores e o povo pobre que a elegeram
(investimento nas faculdades privadas). Sem citar que é o mesmo governo que, assim como o
PSDB na USP, desvinculou Hospitais Universitários das Federais brasileiras. Tanto dentro,
quanto fora da Universidade, é a juventude e a classe trabalhadora que arcam com as crises e
os cortes de gastos dos Governos Federal e Estadual que garantem os lucros dos empresários. 

É impossível, portanto, entrar neste processo de eleições para Centro Acadêmico da
História sem tirar lições e fazer balanços  da greve da USP e de toda conjuntura nacional.
Ainda mais se quisermos impulsionar um Movimento Estudantil que, desde as bases, se auto-
organize e se alie aos trabalhadores, para que, unidos enfrentemos esses diversos ataques!



POR ENTIDADES MILITANTES,  GESTÕES PROPORCIONAIS E
DEMOCRÁTICAS!

Símbolo da luta dos trabalhadores e estudantes, a música que dá nome à nossa chapa
nos acompanhou nos momentos mais emocionantes da greve deste ano. Zago não poderia
imaginar que de fato estava atiçando um formigueiro que não iria abandonar a luta até que
suas demandas fossem atendidas. Os trabalhadores, organizados desde as bases, no comando
de greve puderam responder a cada momento de repressão e ataque da REItoria deixando bem
claro que não teria arrego enquanto as demandas da classe trabalhadora não fossem atendidas.
Enquanto isso, o Movimento Estudantil conseguiu dar seu apoio à greve de maneira limitada
graças a alguns de seus setores. 

A atual gestão do CAHIS se mostrou incapaz de organizar os estudantes de História
para  uma  atuação  contundente  na  greve.  Além  de  não  promover  debates  e  tirar
posicionamentos do curso referente às questões mais latentes e que nos afetam – currículo,
cotas, permanência, opressões – não esteve presente de maneira orgânica durante a greve –
como em piquetes, trancaços e atos. Não construindo a mobilização desde as bases do curso, a
gestão  atual  cumpriu  um  papel  limitado  de  atuação  no  curso.  Não  queremos  um centro
acadêmico cujo o objetivo principal seja restrito a medidas mínimas - como prestações de
contas e um ambiente que garanta aos estudantes estrutura de geladeira, cafeteira, remédios e
etc...

Cumprindo uma atuação limitada, a atual gestão do DCE - composta por PSOL, PSTU
e RUA e eleita com grande número de votos - não só não mobilizou os estudantes para atuar
na  greve  como  também  deu  peso  de  militância  para  panfletar  e  fazer  suas  campanhas
eleitorais, cumprindo um papel muito aquém de que poderiam realmente cumprir. Além disso,
não podemos nos esquecer que as gestões passadas do CAHIS, dirigidas pelo PSOL e PSTU,
também não conseguiram organizar a luta dos estudantes para os atos de Junho do ano passado
ou contra a Copa do começo do ano. Durante a greve de 2013 foram a favor de assinar um
acordo  com  a  reitoria  em  que  a  única  certeza  que  tínhamos  era  a  de  que  seríamos
criminalizados pela ocupação que ocorreu. E ainda reivindicava maior número de refeições
nos bandejões sem consultar os trabalhadores, ou exigindo mais contratações de funcionários
evitando a sobrecarga dos trabalhadores.

Não podemos deixar de citar, também, o quanto as últimas gestões foram incapazes de
tocar as questões do curso junto à base dos estudantes. Muito se falou em discutir currículo,
acesso e permanência dos estudantes de História, mas até então não se chamou nenhum fórum
de  debate  ou  assembleia  do  curso  para  discutir  realmente  essas  questões  e  tirar  um
posicionamento  oficial  dos  estudantes  frente  a  todos  os  problemas  de  currículo,  falta  de
professores e funcionários, cotas e permanência.

Enquanto  isso,  nós  da  Juventude  às  Ruas,  Grupo  de  Mulheres  Pão  e  Rosas  e
Independentes  nos  orgulhamos  de  passar  quatro  meses  de  luta  ao  lado  desses  guerreiros,
mostrando  na  prática  a  força  que  pode  ter  a  aliança  entre  estudantes  e  trabalhadores.
Organizamos o “Cantinho das Crianças” que permitiu com que pais e mães pudessem estar
presentes no dia a dia da greve com seus filhos, já que as creches também estavam de greve.
Organizamos jantares no Hospital Universitário para fortalecer a luta e o fundo de greve. Além



disso, demos todos os esforços para que os estudantes se enxergassem como parte da luta em
defesa da educaçãoe levantassem suas demandas junto aos trabalhadores, mas faltou  a força
das entidades estudantis. Que diferença faria um DCE e CA's que colocassem toda sua gestão
voltada para organizar a base dos estudantes e o comando de greve, organizando debates e
fóruns democráticos para debatermos nossas demandas?

Somos totalmente contra esses exemplos de CA’s! Exigimos que o CAHIS sirva para
organizar os estudantes desde as bases, promovendo atividades para tirar posições oficiais do
curso frente a questões que achamos fundamentais! A greve da USP nos mostrou que a aliança
operária  estudantil  é  o  caminho  para  barrarmos  as  medidas  repressivas  da  REItoria  e  do
Estado.  Assim  como  a  luta  por  um  currículo  menos  eurocêntrico,  por  cotas  raciais
proporcionais, rumo ao fim do vestibular para que TODXS tenham o livre acesso ao ensino
superior,  pela  permanência  estudantil,  bem como  a  defesa  de  uma  Universidade  Pública,
Gratuida e de Qualidade, se colocando contra o pagamento de mensalidades!

Assim como nossa chapa “Maré Laranja” para DCE e “A plenos Pulmões” para o
CAHIS desse ano, abrimos o debate de que é  necessário  democratizar nossas  entidades
estudantis!  Atualmente,  de  todas  as  chapas  que  estão  participando  do  processo  eleitoral,
apenas ficará na gestão a que obtiver o maior número de votos, mesmo que tenha vencido por
1 voto de diferença. Esse modelo não permite que toda a base do curso esteja representada na
gestão  eleita.  Nossa  proposta  é  que  as  gestões  tenham  composição  proporcional  ao
número de votos que cada chapa obteve. Os estudantes têm o direito de estar representados
mesmo que não possam estar presentes em todos os espaços de discussão. Que as diferenças
da  gestão  sejam  debatidas  abertamente  em  assembleias  para  que  possamos  acelerar  a
experiência com as distintas posições.

POR UM CAHIS QUE COMBATA  AS OPRESSÕES!

Nós,  da  chapa  Pisa  ligeiro!  acreditamos  que  as  questões  das  opressões  devem ser
debatidas na Universidade e que os centros acadêmicos devem levantar as demandas não só
das mulheres estudantes e trabalhadoras, mas de todos os setores oprimidos, se ligando às
funcionárias efetivas e terceirizadas da USP, aos negros e LGBT's que possuem as correntes da
opressão  e  exploração em suas  vidas.  Para nós,  o  capitalismo se apropria  da  opressão  às
mulheres, negros, homossexuais e transexuais, para extrair uma parcela ainda maior de lucro -
à medida que estes setores possuem salários mais baixos e piores condições de trabalho. 

A Universidade  não  está  a  parte  da  sociedade,  e  portanto,  reproduz  os  valores
machistas da sociedade capitalista e patriarcal, fazendo com que nós mulheres, estudantes,
trabalhadoras e mães, sejamos submetidas a duplas ou até mesmo triplas jornadas de trabalho.
A estrutura de poder da universidade é conivente com essa opressão quando nega o direito a
permanência estudantil. Existem muitos casos de mães estudantes que sofrem com a falta de
vagas e de moradia, com infraestrutura inadequada, e com a ausência de bolsa-maternidade e
creches  e  que devido a essas condições  de vida muitas  vezes  são empurradas a  largar  os
estudos. Sabemos que as mulheres têm mais dificuldade de participar dos espaços políticos ou
mesmo se organizar devido a todos esses obstáculos. 



Não  são  só  as  estudantes  que  sofrem  com  a  falta  de  políticas  para  mulheres,  as
trabalhadoras sofrem cada vez mais com a precarização do trabalho. O setor mais precarizado
da  Universidade  são  as  trabalhadoras  terceirizada.  Elas  enfrentam  jornadas  de  trabalhos
extenuantes e salários de fome e ainda sofrem uma enorme repressão por parte das chefias.
Essas trabalhadoras, além de enfrentar a exploração e a opressão, não tem os mesmos direitos
dos  outros  funcionários  contratados,  não  podendo  nem  ao  menos  utilizar  os  serviços  da
universidade, como as creches, o restaurante universitário e a gratuidade do circular.  

A crise da universidade afeta diretamente a vida das mulheres que, com redução do
número de ônibus, a iluminação inadequada e o esvaziamento do campus, ficam ainda mais
expostas à violência e aos assédios. A população negra e periférica também é atingida pela
ausência de cotas e pelo número reduzido de bolsas de permanência, que pode se agravar a
caso se cumpra o projeto da REItoria de passar a SAS para administração do Estado, além da
ameaça de desvinculação do Hospital Universitário que atualmente atende a comunidade.

O conservadorismo da universidade se expressa também no fato de ainda não ter sido
aprovado  a  medida  que  garante  o  direito  do  uso  do  nome  social  pelxs  alunxs  trans  da
universidade. Essa medida, apesar de ser extremamente importante, pelo fato de se tratar do
reconhecimento e visibilidade dxs trans, é apenas um passo nessa luta. Devemos lembrar que o
número  de  trans  na  universidade  é  extremamente  pequeno,  pois  sofrendo  com  diversas
opressões  e  dificuldades  para  conseguir  tratamentos  hormonais,  muitxs  delxs  acabam  na
prostituição,  e  com  uma  expectativa  de  vida  de  35  anos,  dificilmente  tem  acesso  à
Universidade. 

Além disso, não podemos deixar de falar dos recentes relatos de estupros ocorridos na
Universidade  de Medicina.  Como resposta,  a  Usp terá  um “Centro de defesa  dos  direitos
humanos” para “apurar denúncias e punir eventuais casos de abusos sexuais”. Sabemos que
esses  crimes  ocorrem graças  a  uma estrutura  de  poder  antidemocrática,  machista,  racista,
homofóbica, que faz com que essas formas de opressão se perpetuem. Uma das resoluções do
Encontro de Mulheres da Usp (EME) foi  a criação de um Centro de Referência para receber
denúncias e oferecer apoio às mulheres que tenham sofrido algum tipo de abuso ou violência
sexual. Para nós, os setores oprimidos, juntamente com o conjunto do movimento estudantil e
dos trabalhadores, precisam se organizar de forma independente da Reitoria, para gerir esse
Centro e dar respostas a esses casos.

 Um centro acadêmico militante deve representar a base do curso e consequentemente
tem a responsabilidade de encampar todas as lutas dos estudantes. Por isso queremos construir
um centro acadêmico que leve adiante também a luta das mulheres, dos negros e LGBT's. O
CAHIS  deve  ser  um  espaço  que,  em  conjunto  com  o  Coletivo  Maria  Bonita,  discuta  e
desenvolva campanhas contra a violência à mulher e não apenas assine notas de maneira
formal sem discutir com o próprio coletivo e as estudantes do curso sobre o machismo
existente na Universidade, a falta de  creches e de  permanências para as mães.  Por isso
defendemos a criação de uma secretaria de mulheres do Centro Acadêmico que não mais
deixe marginalizadas as  questões  de opressões!  Queremos um CA  que seja linha de
frente, tendo responsabilidade de organizar as mulheres do curso e levar a frente suas
demandas!  Além de se  incorporar na luta  contra a  homolesbotransfobia,  e  construir
campanhas pela conquista do nome social para xs trans! 



Hoje, o Sudeste é a região do país que menos inclui através das cotas. Enquanto a
população negra soma 42,3% da população, são disponibilizadas apenas 5% das vagas para
cotas raciais nessa região. O CA deve se incorporar às discussões de acesso e aos GT 's de
permanência! Lutamos por cotas raciais proporcionais à população negra dos Estados e
permanência de acordo com a demanda, rumo ao fim do vestibular e estatização das
Universidades Privadas!

 É papel do centro acadêmico mobilizar o conjunto dos estudantes para lutar contra a
precarização da universidade! Pelo fim da terceirização e efetivação dxs terceirizadxs sem
necessidade de concurso público!

CURSO DE HISTÓRIA: PARA QUE E PARA QUEM?

Nos próximos anos, mais de 10% dos professores do Departamento de História vão se
aposentar, comprometendo ainda mais as atividades de ensino e pesquisa, o oferecimento de
matérias e promovendo, consequentemente, a superlotação das salas. Essa situação se agrava
com a “crise da universidade” e o congelamento de contratações de professores e funcionários,
precarizando ainda mais  o nosso currículo que já é cheio de lacunas quanto à  história  de
gênero, africana, indígena (que é assegurado por lei).

O  PDV  e  o  congelamento  de  contratações  aprovado  pelo  autoritário  Conselho
Universitário  diminuirá  a  quantidade  de  funcionários  USP,  sobrecarregando  os  poucos
servidores que permanecerão e precarizando ainda mais as atividades das unidades (sessão de
alunos, secretaria, etc.). Ao mesmo tempo, o plano da REItoria de desvincular as salas pró-
aluno da pró-reitoria de graduação e passar sua responsabilidade  para as administrações das
unidades, abre espaço para corte de gastos, diminuição dos computadores, impressões e do
número  de  estagiários.  Contra  a  precarização,  defendemos  gatilho  automático  para  a
contratação de professores e funcionários! 

Por não ser um dos cursos que servem ao mercado financeiro, nosso curso, inclusive o
prédio, sofre com o abandono: sala de aulas lotadas, com má ventilação, paredes rachadas,
goteiras. Além de todas essas questões, alguns professores da geografia apresentaram a ideia
de fechar o vão, com o velho pretexto de garantir a segurança, mas que na prática limita o
acesso  da  comunidade  aos  espaços  universitários.  Por  isso  lutamos  também  por  uma
infraestrutura de qualidade e espaços estudantis auto organizados!

Em  relação  à  grade  curricular  do  nosso  curso  de  história,  constatamos  que  ela  é
majoritariamente  pensada  a  partir  da  Europa  e  do  Ocidente  como  um todo,  deixando  os
estudos  sobre  os  povos  indígenas,  africanos  e  asiáticos  em  segundo  plano,  e  ignorando
disciplinas que tratam a questão de gênero, mantendo assim, a história dos oprimidos apagada.
Por exemplo, temos duas matérias de História Ibérica (região com apenas dois países e um
território do tamanho do Estado da Bahia), enquanto temos somente uma matéria de História
da África (continente com mais de 50 países e tão decisivo para a formação cultural e política
do Brasil quanto a Europa).

A história dos negros e dos índios só é recuperada em nosso departamento a partir da
relação desses povos com os europeus, como se antes disso não tivessem tido história, fato



constatável  até  mesmo  no  nome  das  nossas  disciplinas.  Por  exemplo,  temos  História  da
América Pré-Hispânica e História da América Independente (independente de quem?). Nossos
cursos de metodologia preocupam-se quase que inteiramente coma produção historiográfica
europeia (escola metódica e Annalles), e não abrem espaço para a produção de conhecimento
histórico originário de outras partes do mundo (Ásia e África), ou  a partir de outros métodos,
como história oral.

 Vemos  também  que  o  sujeito  da  opressão  não  está  lá  para  discutir  e  produzir
conhecimento, já que a Universidade é elitista e excludente. Lutamos por medidas educativas,
que as lutas das mulheres, negros, indígenas entrem na sala de aula e suas demandas sejam
ouvidas pelos professores e demais alunos. Além disso, existem  professores que reproduzindo
comportamentos  machistas,  racistas  e  homofóbicos,  atacam  diretamente  esses  setores
oprimidos, que veem, mais uma vez, sua graduação dificultada por essas questões. 

A  quem  serve  esse  conhecimento  eurocêntrico?  Para  fortalecer  as  histórias  das
minorias  e  dos  oprimidos  é  que  não  é!  Para  nós  a  produção  de  conhecimento  na
Universidade precisa estar voltada para o povo negro, oprimido, para as mulheres e para
todos aqueles que atualmente são barrados pelo filtro social que é o vestibular!

DEMOCRATIZAÇÃO OU ELITIZAÇÃO  NA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO
NA PÓS-GRADUAÇÃO?

Os filtros sociais que impedem a entrada e a permanência de muitos alunos na graduação só se
ampliam na Pós. Os processos seletivos exigem proficiência em língua estrangeira (somente
Inglês  e  Francês  no caso  do Mestrado)  como item eliminatório.  Tal  exigência,  em alguns
programas de outras universidades, se dá até o prazo de qualificação, o que garante que o
matriculado possa, já estando dentro dos programas de pós, aprender o idioma enquanto faz
sua pesquisa, às vezes contando com convênios da própria universidade. 

Esta  exigência  faz  com que  apenas  aqueles  que  tiveram oportunidade  de  estudar  línguas
estrangeiras  durante  sua  vida  possam disputar  as  vagas  da  pós,  excluindo,  muitas  vezes,
candidatos  oriundos  das  classes  mais  pobres  que,  mesmo  tendo  feito  graduação  em
universidade  pública,  não  puderam  dispor  de  tempo  (por  trabalharem)  e/ou  recursos
financeiros para realizar tais cursos. Esse filtro atinge, sobretudo, a população negra e pobre e
indígena.  Os indígenas, ainda, tem a língua portuguesa como seu segundo idioma e, neste
sentido, o Francês e o Inglês se colocam como um terceiro idioma a ser exigido apenas para o
Mestrado. 

Caso o aluno consiga passar pelo filtro do processo seletivo, depara-se, ainda, com o problema
da permanência. Além de um número reduzido de bolsas, o valor da bolsa de mestrado não
garante que o indivíduo já formado que tem que arcar com os compromissos financeiros da
vida adulta possa fazer sua pesquisa e se manter com tranquilidade. As regras das agências de
fomento impedem atividades de trabalho que ultrapassem o número de 20 horas semanais, ou
seja, aquele aluno que necessita trabalhar para sobreviver, uma vez que a bolsa não daria conta
de seus gastos (incluindo os gastos para realização da pesquisa) não pode sequer pleiteá-la. 



Ou seja,  o  aluno  das  classes  trabalhadoras  faz  a  pós-graduação  trabalhando,  conseguindo
folgas durante a semana para cursar as disciplinas, esgotando-se para realizar suas leituras,
participar de eventos e produzir seus textos.

Para adensar ainda mais o filtro social, este ano experimentamos mais uma mudança que, ao
invés de ir no caminho da democratização do acesso à pós-graduação, vai no sentido contrário.
O programa de Pós-graduação em História  Social  passou agora a  ter  apenas  um processo
seletivo por ano. A redução do número de processos faz com que os alunos fiquem mais tempo
entre a graduação e a pós ou entre o mestrado e o doutorado. Em caso de reprovação em uma
das etapas, a espera por uma nova chance de ingressar no programa agora não é mais de seis
meses.  

Aqueles  estudantes  que  necessitam organizar  suas  vidas  para  sobreviver  e  cursar  a  pós-
graduação encontram-se, agora, diante de um período de limbo que pode durar até 12 meses.
Para  além  disso,  o  processo  seletivo  deste  programa  já  foi  alvo  de  várias  críticas  de
professores e alunos quanto ao critério de correção das provas metodológicas e as entrevistas.
Este ano, ainda, o edital exigia já no ato da inscrição o comprovante de exames de proficiência
feitos  fora  da  Universidade.  Tal  item foi  alterado  e  o  exame será  realizado no centro  de
línguas, mas, para os próximos anos, não sabemos quais os critérios que o programa adorará
para selecionar (ou excluir?) os alunos que não são fluentes em língua estrangeira. 

É necessário que nos organizemos para ampliarmos o acesso dos alunos na pós-graduação,
para garantirmos o fluxo de produção de conhecimento que de fato transforme de alguma
forma  a  sociedade.  A pós-graduação  não  pode  ser  o  reduto  encastelado  das  elites.  As
populações  excluídas  pelo  capitalismo têm direito  ao  acesso  aos  espaços  de  produção  de
conhecimento, mesmo porque eles se tornam excluídos pela impossibilidade deste acesso. 

Para isso, faz-se necessário pensarmos em um processo mais justo e democrático de acesso à 
Pós-Graduação e, para além disso, encamparmos a luta por cotas na pós, nos moldes da luta já 
em curso e que já obteve vitórias no  Programa de Pós-graduação em Antropologia Social. É 
necessário mais pretos, pobres e indígenas produzindo conhecimento, como sujeitos, e não 
apenas como objetos de estudo!


