
A fagulha 
Jornal do Coletivo Quebrando Muros 
Edição Especial—Greve 2012 

Editorial 
 Este A Fagulha extra é dirigido espe-
cialmente à análise, informação e reflexão 
sobre o processo de greve d@s professores 
que a UFPR se encontra desde o dia 14 de 
maio (quando temos a greve deflagrada, para 
ser efetivada dia 17 de maio). Junto disso, 
temos o indicativo de greve d@s servidores/
as para o dia 11 de junho, que se somam a 
várias assembleias de curso, que apontam 
tanto para indicativo de greve, como para 
greve estudantil. E mais: a própria assembleia 
geral d@s estudantes (14.05.12) que apontou 
para o “estado de mobilização”, com perspec-
tiva de deflagração de greve estudantil. Ini-
cialmente explicaremos e daremos a dimen-
são das raízes do movimento, para, na se-
quência, apresentarmos pontos de vista e 
propostas sobre este processo. 
 
 

Precedentes da Greve 

 
 Como é do domínio de tod@s @s 
membros da comunidade acadêmica da 
UFPR, ano passado (2011), tivemos movimen-
tos grevistas na UFPR, que se iniciaram com 
@s servidores/as, se seguiram com estu-
dantes, para que na sequência @s profes-
sores/as se somassem ao Movimento desen-
hando um cenário de Greve Geral na UFPR. 
Ano passado tivemos, entre @s professores/
as, apenas poucas Universidades que defla-
graram greve (entre elas a UFPR), o que não 
possibilitou uma greve nacional, mas mesmo 
assim estabeleceu-se uma comissão de nego-
ciação nacional junto ao governo federal, que 
concedeu míseros 4% (não repõem nem a 
perda inflacionária do período 12,88%).  
Mesmo tendo apresentado uma proposta 
super rebaixada, o governo sequer conseguiu 
cumprir o acordo, apresentando uma MP (MP 
568) que no mínimo podemos chamar de mal 
intencionada, pois, se constava o aumento 
salarial de 4% acordado junto aos profes-
sores/as das UFs (Universidades Federais), ao 
mesmo tempo cortava em 50% o salário d@s 
profissionais da área médica e mudava as 
formas de pagamento de periculosidade e 
insalubridade do serviço federal (entre eles 
professores). Assim, o governo encaminha o 
aumento salarial junto de medidas que 
trazem precarização das condições de tra-
balho. 
 Quando observamos os/as servidores/
as, a situação não é muito diferente: sequer o 
governo apresentou alguma proposta a eles 
ano passado, e  se por um lado não ouve ne-
gociações que trouxessem conquistas para a 
categoria, tampouco os ataques do governo 
cessaram: medidas como a EBSRH (Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares), que pri-
vatiza @s Hospitais Universitários, com isso 
precarizando o atendimento e as condições 
de trabalho (que já não são ideais), para citar 
somente uma das que estão em vias de serem 
implementadas.  
 
Mas se fosse somente isso... 

 
 Mesmo que fossem somente em 
torno de questões salariais e planos de car-
reira, ambas as categorias teriam justificadas 
suas greves, porém o que se pode observar é  

que sua luta vai além. Temos, entre outras 
pautas, questões que se referem às 
condições de trabalho, logo, que se referem 
diretamente às questões de ensino. Essas 
questões se referem à necessidade de con-
tratações em todas as categorias da UFPR, 
menor carga horária de trabalho para am-
bas, e no caso d@s professores/as a fixação 
de 12 horas em sala de aula, o que é essen-
cial para pensarmos em uma Universidade 
com ensino, pesquisa e extensão, bem como 
com aulas bem preparadas e mesmo orien-
tações de qualidade. No mais, o nível de 
adoecimento d@s trabalhadores/as da Uni-
versidade é notável e isso não pode ser dis-
sociado das péssimas condições de trabalho. 

 
E nós estudantes onde nos 

encaixamos nisso? 
 
 É notório que nós, estudantes, não 
podemos nos omitir diante desta conjun-
tura. São 43 instituições federais de ensino 
em greve (41 Ufs e 2 IEFs), e ao que tudo 
indica a luta d@s trabalhadores tem relação 
com todas aqueles pequenos problemas que 
enfrentamos enquanto estudantes no dia a 
dia da Universidade. No mais, devemos nos 
ver enquanto futuros trabalhadores, pois 
este é o futuro da maioria daqueles que 
estão em nossas fileiras: o assalariamento. 
Não podemos deixar de afirmar que os mes-
mos ataques que atingem as demais cate-
gorias da Universidade também nos at-
ingem. Nesse sentido, a única maneira de 
enfrentá-los é a unidade e solidariedade dos 
“de baixo”. 
 Não podemos deixar de perceber 
que dentro deste contexto temos nossas 
pautas, afinal, salas superlotadas, péssimas  

condições de ensino, precariedades 
estruturais, assistência estudantil que mal dá 
conta da sobrevivência (a ex. quem sobrevive 
com bolsas de pouco mais que 300R$), ausên-
cias completas de estruturas mínimas, como 
unidades de saúde, creches e em alguns campi 
até mesmo RU, entre outras, são motivos sufi-
cientes para nos solidarizarmos e lutarmos 
junto a professores e servidores. 
 
Estado e seu caráter de 

classe: Neoliberalismo e o 

desmonte da educação 
 
 Não podemos também deixar de re-
fletir de forma mais profunda sobre o processo 
e identificar a totalidade dos problemas. 
Nesse sentido, cabe trazer a discussão a re-
speito do Estado e seu caráter de classe. O 
Estado, como instituição da ordem, repre-
senta os interesses da atual ordem domi-
nante na sociedade capitalista. Nesse sentido, 
a despeito de seus gestores (sejam eles de-
mocratas -DEM, Social democratas- PSDB e 
mesmo “trabalhadores”-PT), deve reproduzir 
a ordem das classes dominantes. Na década 
de 90 temos o aprofundamento daquilo que 
se denominou neoliberalismo, que em 
grande medida significa a desresponsabiliza-
ção do Estado no que tange ao atendimento 
público de serviços essenciais à população. A 
troca dos gestores (O PT assume a presidên-
cia da República em 2002) do Estado bra-
sileiro trouxe a esperança para muitos bra-
sileiros, inclusive para muitos dos movimen-
tos sociais brasileiros. Porém o que vemos é 
que os compromissos do Estado com esta 
ordem transcendem aqueles que “pilotam a 
maquina”. Assim, os novos gestores Petistas 
se diferenciaram muito pouco no que tange à 
estrutura da sociedade, muito mais reproduz-
indo a ordem das classes dominantes do que 
a transformando. 
 Isto fica eminente quando observar-
mos o caráter das (contra) reformas propos-
tas e implementadas por esse governo, que 
em geral são um continuísmo dos governos 
anteriores. Na educação, temos o famigerado 
REUNI, que sustenta a expansão do ensino 
superior público em uma suposta “estrutura 

ociosa” (ou seja, contratação de mais trabalha-
dores para educação nem pensar), que nós 
estudantes desconhecemos. Propõe também 
um aumento em 50% da vagas, mas com um 
incremento de 20% em recursos, o que paço a 
paço leva à desestruturação completa do tripé 
ensino/pesquisa/extensão, complementado 
pela meta de aprovar 90% d@s ingressantes 
na Universidade. Ou seja, não faz mais que 
sucatear o ensino superior público. Temos, 
para completar o cenário, um Plano Nacional 
de educação (PNE) que torna o mesmo REUNI 
e suas metas, lei (este até o momento era um 
decreto presidencial revogável). E mais, em 
muito baseia a sua expansão na “aliança” entre 
o setor privado e o público, institucionalizando 
as privatizações e mostrando que estas estão 
em seus planos de longo prazo, mais uma 
evidencia de que, independente do “gerente”, 
o Estado ainda segue à risca as cartilhas do BM 
(Banco Mundial), FMI, dentre outras. Quando 
falamos em orçamento para educação,  chega-
mos no máximo a 5% do PIB neste governo, 
que prevê 7% para os próximos 10 anos, mas 
ao mesmo tempo ainda debita aos bancos 
49%  
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do orçamento da União a banqueiros e outros 
agiotas. No mais, sequer vemos qualquer es-
forço par inverter a lógica privatista no ensino 
superior brasileiro: cerca de 78% das matricu-
las hoje são no ensino superior privado, ap-
enas 22% no público, e os investimentos do 
Estado são cada vez maiores no primeiro. 
Somados a medidas catastróficas como a 
PL549 (congela salários e contratações no ser-
viço federal por 10 anos) e os cortes no 
orçamento público para educação, notamos 
que a ordem ainda é sucatear e privatizar para 
expandir. Isso não soa a neoliberalismo? 
 
Enfrentar o sucateamento 

da educação é enfrentar as 

burocracias do movimento! 
 
 Discutir esta realidade de sucateamento 
e privatização do sistema público brasileiro de 
educação é discutir também a burocratização 
dos movimentos sociais, pois não podemos 
deixar de perceber que o movimento estudan-
til em sua reconstrução no período de rede-
mocratização (fins da década de 80 e inicio 
dos anos 90), representado na UNE (União 
Nacional dos Estudantes) também fez parte, e 
faz parte, do projeto de ascensão ao Estado, e 
não somente isso. Também cede quadros do 
movimento à gestão do Estado, e ainda cum-
pre a função de Estado nos movimentos. Isso e 
nítido quando observarmos o papel que a 
instituição que se propõem a representar na-
cionalmente os estudantes, acaba por simples-
mente representar o Estado no interior do 
movimento estudantil, se colocando na contra 
mão de qualquer movimento d@s estudantes 
que apresente uma postura combativa ao gov-
erno PT e seus projetos. 
 O que fica claro com isso é que a es-
tratégia dos “de baixo” não perpassa à ascen-
são a este Estado e sua gestão, pois este tem 
uma natureza definida e compromissos com 
uma ordem que não expressa nossos inter-
esses. 
 
 

Então,  

agora é GREVE! 
 
 Com esse quadro de precarizações e 
privatizações a nível nacional, os sujeitos que 
as sofrem continuaram a se mobilizar esse ano, 
como no ano passado, expressando o desejo 
de reação. Visto a intransigência do governo 
para com as reivindicações desde há muito 
tempo, e principalmente desde a greve do ano 
passado, os professores da UFPR e mais 41 
Universidades e 2 Institutos Federais já defla-
graram greve docente, com pautas impor-
tantes relacionadas ao reajuste salarial, 
condições de trabalho, contratação de profes-
sores, etc. Os servidores técnico-
administrativos também já estão se mobili-
zando, diante de seus salários congelados 
desde 2010, das privatizações e precarização 
das condições de trabalho. Reivindicam tam-
bém a contratação de servidores para todos os 
cargos, inclusive os que hoje são terceirizados. 
Existe o indicativo de greve geral do serviço 
público para o dia 11 de junho, caso as reivin-
dicações não sejam atendidas. É importante 
ressaltar que essas categorias vêm tentando 
dialogar com o governo há bastante tempo, 
realizando diversas reuniões do ano passado 
pra cá. Porém, nos parece que o papo do gov-
erno é com os bancos, FIFA e etc. Nesse sen-

tido, a greve é 
e sempre foi o 
ins t rumento 
de negociação 
e conquistas 
d@s trabalha-
d o r e s / a s 
frente a seus 
patrões.Com  

os cortes de orçamento para a educação – 
R$ 3,1 bilhões em 2011 e R$ 1,9 bilhão em 
2012 – e com a metade do orçamento da 
União indo para o bolso dos banqueiros 
(pagamentos de juros), fica claro de que 
lado o governo está. Esse processo de con-
tinuação do atrelamento do Estado ao neo-
liberalismo (materializado na educação em 
programas como o REUNI, o PNE -Plano 
Nacional de Educação- e privatizações no 
serviço público, a exemplo a EBESRH, que 
privatiza os Hospitais Universitários e a Fun-
presp, que privatiza a previdência) gera uma 
reação nos setores que percebem esses pro-
jetos influindo de maneira direta nas suas 
condições concretas de trabalho/ensino. 
Assim, esses processos de greve em diversas 
universidades são processos de resistência a 
esse modelo, que claramente tem como 
pano de fundo a mudança do caráter 
público da universidade e dos demais ser-
viços públicos em geral, além do claro in-
tento de sucateamento das condições dos 
trabalhadores e de nossas condições de 
ensino. 
  
Nesse sentido, para o sucesso dessa re-
sistência (que inclui as conquistas das pautas 
das três categorias, pois vão na contramão 
desses projetos), é preciso a união das cate-
gorias contra o Estado, a unidade d@s  “de 
baixo”, aqueles que são diretamente explo-
rados e tem suas vidas prejudicadas. 
Somente a solidariedade destes setores 
pode superar este quadro. Voltamos a afir-
mar que como estudantes devemos nos 
identificar como trabalhadores, afinal, é para 
isso que estudamos: para vender nossa força 
de trabalho depois. Assim, fica claro de que 
lado devemos estar. Afirmamos também que 
nós mesmos, os explorados, devemos fazer 
e conduzir esta luta diretamente, para não 
delegá-las a direções, hoje “bem intenciona-
das”, amanhã os exploradores da vez. 
Nesse sentido, acreditamos que o funciona-
mento e a organização de nossas lutas, a 
greve e o comando de mobilização, devem 
se pautar na democracia direta, em oposição 
à democracia representativa. Esta última 
representa a delegação de poder, em que a 
base não participa das tomadas de decisão, 
mas sim os seus representantes. Nós defen-
demos a democracia direta por acreditar 
que ela dá o poder aos reais interessados, 
livrando o movimento de falsas direções e 
burocracias, pois toda a base tem a possibili-
dade de tomar suas decisões por meio de 
assembleias, em que todos têm o mesmo 
direito de voz e voto. Portanto, os rumos da 
greve e do movimento estudantil em geral 
não devem ser decididos pelo DCE nem por 
CAs, muito menos por um congresso, princi-
palmente se esse for realizado distante da 
cidade com o maior número de estudantes, 
onde a maior parte da base está concen-
trada. As decisões devem ser tomadas em 
assembleias, o instrumento que realmente 
põem o poder nas mãos na base. Além 
disso, ressaltamos a ação direta como instru-
mento de luta, pois sabemos que se de-
pender de mesas de negociações com a 
reitoria não chegamos a lugar algum. Prova 
disso foi a greve do ano passado, em que, 
por três semanas, os estudantes tentaram 
negociar com Zaki sem resultados satis-
fatórios, e que, quando a reitoria foi ocu-
pada, em apenas quatro dias a reitoria se 
mexeu e entregou respostas mais satis-
fatórias. Ou seja, quando a ação é feita pelos 
próprios sujeitos, sendo esses sujeitos a base 
do movimento, sem a dependência de exter-
nos, ela é muito mais eficiente em termos de 
combatividade, logo mais eficiente em ter-
mos de conquista, vide as do ano passado: 
RU aberto todos os dias com café da manhã, 
aumento do número e valor de bolsas, mo-
radia estudantil, entre outras, mostrando 
que o movimento grevista tem objetivos 
sólidos e importantes para toda a categoria.  

A ação bem sucedida e com bons resultados 
só pode ser feita com o protagonismo da 
base, e não de seus representantes. Assim, 
colocamos que a paridade nos conselhos tem 
seu valor, mas não deve ser pauta principal, 
pois está claro que a lógica da representativi-
dade tem um limite. Acreditamos que, de 
greve em greve, a cada processo de luta, va-
mos arrancando mais e mais conquistas do 
Estado, e ganhando cada vez mais organici-
dade e combatividade para o movimento. 
Convocamos então, a todos a participarem do 
movimento grevista e estudantil de modo 
geral, construindo a luta nas bases e camin-
hando para um projeto de transformação da 
educação, que ceve caminhar junto a um pro-
jeto de transformação da sociedade. 
 Lutamos, a longo prazo, por um pro-
jeto de organização e poder popular, em que 
o movimento estudantil e outros movimentos 
sociais se aliem e lutem conjuntamente, or-
ganizados, com base nos princípios de hori-
zontalidade, autogestão, democracia direta, 
autonomia e ação direta, para que somemos 
cada vez mais força para o confronto com o 
capital e o estado que o sustenta, e que,  
mesmo que hoje contemos com uma conjun-
tura de refluxo e burocratização dos movimen-
tos sociais, esse projeto não pode ser aban-
donado, e deve ser construindo gradati-
vamente a partir de agora. 
Por fim, diz-se muito por aí, principalmente 
por tendências mais reacionárias da universi-
dade, que o apoio ao movimento dos profes-
sores e técnico-administrativos é justo, mas 
que ainda não é o momento de uma greve 
estudantil e que nós devemos esperar mais um 
pouco. Mas que apoio é esse, que não se 
coloca lado a lado, ombro a ombro, com as 
demais categorias? Diz-se, também, que temos 
que esperar que a grande maioria dos estu-
dantes da universidade seja a favor da greve, 
para, aí sim, podermos deflagrar nossa greve. 
Porém, se essas pessoas olharem para a 
história, verão que as grandes vitórias dos tra-
balhadores e estudantes foram conquistadas 
com movimentos que começaram com menos 
da metade da categoria, mas que toda a cate-
goria ganhou com a luta deles. Verão também 
que as pessoas que não participam das assem-
bleias, optam pela abstenção política e não 
podemos adivinhar o que elas pensam ou não 
sobre a greve. E se nós não puxarmos essas 
pessoas à participação, quem o fará? E mais, 
dada toda essa conjuntura de efervescência e 
resistência, se esse não é o momento, qual 
outro seria? 
  
 

"Sejam realistas, exijam o 
impossível."maio de 68 

 
 
 

COMANDO  MOBILIZAÇÂO 
2°s e 5°s as 19hs no DCE 

 
COMANDO MOBILIZAÇÂO 

CENTRO 
4°s as 19hs no D.Pedro II as 19hs 

 
 ASSEMBLEIA GERAL 
29 de maio, as 19 hs,  

local a confirmar  
 

Não deixe de se informar!! 
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