
A formulação do projeto de transporte da cidade de Curitiba, 
por volta da década de 70, desde seu início esteve mais vol-
tado aos interesses da especulação imobiliária do que às 
necessidades da população. Vide o maior exemplo, as vias 
estruturais (vias do ligeirinho) que cortam a Capital, foram 
instaladas em locais estratégicos para desenvolvimento do 
capital imobiliário. Todas as mudanças com vistas a um 
transporte que atendesse a população somente foram 
viáveis com sua própria auto-organização. (saiba mais na 
obra do Professor Lafaiete S. Neves “Movimento Popular e 
Transporte em Curitiba”). 
No dia 5 de março a tarifa do transporte coletivo de Curitiba 
subiu de R$ 2,20 para R$ 2,50. Tal aumento significa 13,64% 
de acréscimo. Isto representa um gasto de 23,85% do salário 
mínimo em transporte, considerando o gasto de 52 tarifas 
no mês. Para os estudantes que dependem de bolsa estu-
dantil, que custa em média R$ 360,00, o valor do transporte 
significa um gasto percentual ainda maior, os R$ 100,00 
mensais pagos pelo transporte correspondem a 28% do 
valor da bolsa.  Antes mesmo da elevação, a tarifa, segundo 
o SIPS - Sistema de Indicadores de Percepção Social, o gasto 
com transporte já havia quase se igualado ao da alimenta-
ção, ficando 0,1 percentual abaixo dos 20,2% do orçamento. 
O aumento ficou acima do valor da inflação acumulada 
desde o último reajuste, a qual foi de 10,47%. A elevação foi 
justificada pela URBS pelo aumento em 15% dos salários de 
motoristas e cobradores, porém esta reposição apresentaria 
um acréscimo de apenas R$ 0,08 no valor do transporte. 
Em 2009, quando também houve um aumento de R$ 0,30 na 
passagem, de R$ 1,90 para R$ 2,20, não houve melhorias 
significativas nas condições do transporte público (não que 
isto justifique o aumento, pois transporte é direito). Ônibus 
lotados, atrasos, acidentes. Portanto, não podemos esperar 
que desta vez o valor pago pela população se reverta em 
melhorias para os usuários(as) e trabalhadores(as)  do trans-
porte coletivo. 
Um exemplo ilustrativo das péssimas condições do trans-
porte são as alarmantes estatísticas do número de acidentes 
por dia envolvendo ônibus, foram 2 a cada 24hs em 2010. 15 
% destes acidentes são quedas de passageiros dentro dos 
veículos, devido a forma que é conduzido. Sabemos que isto 
é fruto da pressão que os motoristas sofrem para cumprir os 
horários no caótico trânsito de Curitiba. 
 

 

As justificativas apresentadas para este aumento não corre-
spondem ao verdadeiro destino do dinheiro pago a mais por 
quem necessita do transporte. O fato de o transporte público 
ser gerido por empresas privadas faz com que o preço do 
transporte sirva para dar lucros a esses empresários, pesando 
no bolso da população. 
Não houve reposição salarial que justificasse o aumento, além 
de que a planilha de custos utilizada para calcular o valor da 
passagem apresenta grandes defasagens tendo vários de seus 
itens superfaturados. Sem falar nas dificuldades nas quais o 
transporte esbarra, até mesmo para se situar no campo da 
economia capitalista, já que não temos sequer um processo 
de concorrência. A licitação que foi realizada após 57 anos da 
implantação do transporte público na cidade foi 
“coincidentemente” ganha por três consórcios que já se bene-
ficiavam do transporte ao longo deste tempo, isto é, se bene-
ficiaram do serviço público para montar sua estrutura empre-
sarial, eliminando qualquer possibilidade de concorrência. 
Diante destas circun-
stâncias resta somente 
uma alternativa, a or-
ganização popular. A 
Rede Ampla Contra o 
Tarifaço, que visou a 
unificar os setores em 
luta de Curitiba, bus-
cando congelar a 
tarifa, tem como 
prática diversas táticas 
de agitação, como 
atos públicos, abaixo-
assinado (20.000 assinaturas), e outros tipos de mobilização. 
Porém, este espaço de articulação esbarrou nos velhos proble-
mas da esquerda, como a dificuldade de comprometimento 
em uma luta conjunta, além dos velhos e conhecidos sectaris-
mos.  Não podemos deixar de lembrar também que a presença 
libertária na organização por acesso e direito ao transporte, 
por consequência o direito de ir e vir, é histórica desde a 
memorável fundação do Movimento Passe livre (o qual vemos 
desde sua fundação presentes os príncipios libertários da ação 
direta e horizontalidade), e até mesmo atualmente é marcante 
a presença destes nestas lutas.  

HISTÓRIA 
 

Os estudantes de história da UFPR no dia 19 de março, estavam 
realizando um churrasco no Parque São Lourenço. Este foi realiza-
do no parque, pois as festas com bebidas alcoólicas estão proibi-
das na universidade. E sem mais nem menos, por voltas das 
20h30min, viaturas da Guarda Municipal apareceram e começa-
ram, sem diálogo nenhum, a reprimir e agredir os estudantes que 
ali estavam. Foram usadas armas de choque, spray de pimenta e 
cassetete. Esse episódio foi apenas um de tantos que acontecem 
todos os dias e põe em evidência o sistema de coerção em que 
vivemos. E não devemos ser coniventes com esse tipo de sistema. 
Em assembléia, foi decidido fazer um ato contra esse episódio e 
contra a repressão de modo geral, este foi realizado dia 1° de 
abril, mesmo dia do Golpe Militar de 1964, em conjunto com a 
luta pela abertura dos arquivos da ditadura. É bom lembrar que as 
práticas usadas hoje pelos policiais e guardas civis são frutos exa-
tamente desse período de ditadura militar, e se pensarmos na 

conjuntura em que vivemos, veremos que 
esse episódio foi apenas um reflexo do que 
é a nossa sociedade hoje, portanto não 
devemos parar nossa luta depois desse ato, 
mas sim continuarmos nos organizando, 
para revogar a lei anti-festas na universida-
de e nos posicionando contra esse sistema 
de coerção. 

 
MP520 e a LUTA pela SAÚDE PÚBLICA 

 
No dia 31 dezembro, Lula assinou uma medida provisória que permite 
que os Hospitais Universitários(HU’s) possam ser privatizados, a Medida 
Provisória 520. Com isso, os HU’s perdem a sua integração com as univer-
sidades, e ainda piora as condições de trabalhon dos  técnicos deste se-
tor, pois estes a partir de então 
serão contratados por CLT e não 
mais concursados. 
A greve dos Tecnicos da UFPR tem 
como uma de suas pautas o posi-
cionamento contra essa medida. E 
os estudantes estão se mobilizando 
para fazer debates em varios se-
tores. Fique ligado nos debates que 
ocorrerão, se posicione e lute con-
tra essa medida! 
 

GREVE DOS ESTUDANTES DE 
COMUNICAÇÃO 

 
Os estudantes de Comunicação da UFPR estiveram em greve durante 
algumas semanas do mês de março. Fizeram duas passeatas, fecharam 
ruas, e movimentaram o então pacato movimento estudantil. Deram ex-
emplo para muitos estudantes de como é importante se organizer e se 
mobilizar por pautas dos cursos. Entre as suas pautas, conseguiram varias 
conquistas como reformas no campus Juveve e a passage do Intercampi 
por lá. Mas infelizmente uma das suas principais pautas não conseguiram 
efetivar e continuam em luta pelo direito de melhores  condiçoes no esta-
gio. 

 

 
 

 
 
 

 

O  Coletivo Quebrando Muros iniciou 
seus trabalhos no ano de 2009, com a 
união de pessoas com críticas muito se-
melhantes à atuação do movimento es-
tudantil na Universidade na atualidade. 
Acreditamos que sim, é possível se orga-
nizar de forma diferente, que o movi-
mento estudantil não é somente isso 
que vemos no nos-
so cotidiano, que 
muitas vezes não 
dialoga com os es-
tudantes e que cuja 
atuação com fre-
qüência não tem 
visibilidade nenhu-
ma. 
 Com a edição 
deste, que é o pri-
meiro número do A 
FAGULHA, compro-
vamos as possibili-
dades de se organizar de forma horizon-
tal, nas bases da auto-disciplina e com-
promisso coletivo. Este é nosso órgão 
público que veiculará nossa opinião, e 
acreditamos que este possa ser um e-
xemplo das possibilidades diversas que 
temos para enfrentar a exploração e a 
dominação capitalista. Sendo assim, 
pensamos que nosso jornal deve 
“Noticiar as lutas, apoiá-las, pensar sobre 
elas” como assim se propõem a fazer os 
companheiros do Coletivo Passa Palavra 
(http://passapalavra.info/), claro que 
com nossas humildes possibilidades. 
 A vontade desse coletivo é cons-
truir outra forma de se organizar, real-
mente horizontal, de igualdade nas a-
ções dos participantes, de atuação dire-
ta.  O objetivo é pautar e transformar 
assuntos que são dos estudantes, pro-
blemas que eles (nós) sentem (sentimos) 
“na pele”. Nosso jornal é somente mais 
um instrumento, pois este não faria sen-
tido se não fosse parte naquele trabalho 
que fazemos no dia a dia de construção 
da luta, junto aos estudantes em nossos 
cursos, centros acadêmicos e coletivos. 
  Nesta edição inaugural pensamos 
em um formato de jornal em que apre-
sentamos uma parte de AutogestARTE, 
espaço destinado a poesias, poemas, 
crônicas ou músicas; TEORIA e HISTÓRIA 
contando um pouco sobre o transporte 
na Espanha Libertária; LIBERTÁRIOS, no 
qual apresentamos como a proposta de  

autogestão organizada se apresenta 
nacionalmente, nesta edição seleciona-
mos a carta aberta dos estudantes que 
estiveram reunidos no IX ELAOPA 
(Encontro Latino Americano de Organi-
zações Populares Autônomas) junto a 
um histórico do encontro, e também 
um exemplo de autogestão que ocorre 

aqui na UFPR; ATUA-
LIDADE encontrará 
um texto sobre a 
questão do transpor-
te abusivo aumento, 
além da coluna de 
INFORMES. 
Para isso, dentro da 
perspectiva a médio-
longo prazo, estamos 
atuando na Universi-
dade principalmente 
nos Cursos de Ciên-
cias Sociais, Biologia, 

História e colaborando com Geografia, 
fazendo campanhas como “Nossas lu-
tas não cabem  nas urnas” na eleição 
de DCE e na organização de eventos 
como a mesa com o Professor Nildo 
Viana (UFG) que pôde explanar sobre 
sua experiência autogestionária, partici-
pações nas semanas do calouro, gru-
pos de estudo, construindo as pautas 
em unidade com outras organizações 
em prol de interesses coletivos como a 
questão do transporte em Curitiba, na 
Rede Contra o Tarifaço, ou ainda em 
debates  como os do Corredor Cultural, 
sempre fomentando aglutinação dos 
estudantes em grupos de base, apoian-
do movimentos sociais como na cons-
trução do Plebiscito Popular pelo Direi-
to da Propriedade da Terra. Afirmamos 
que onde tiver Luta lá estaremos. Já faz 
um pouco mais de um ano e ainda es-
tamos aí, sempre dispostos a um novo 
enfrentamento, e ainda que em condi-
ções adversa, não nos retiramos da LU-
TA! O Quebrando Muros tem como sua 
função provocar, instigar, gerar vonta-
de de se Organizar e Lutar, queremos 
ser a fagulha do grande movimento 
que pode ser construído pelos estu-
dantes. 
 
QUER SABER MAIS SOBRE O COLETI-
VO, MANDE EMAIL:  
autogestaoufpr@gmail.com  
ou entre o site: 
 

INFORMES 

“ESTUDIAR PARA LUCHAR           

LUCHAR PARA ESTUDiAR” 

FEL (Frente de Estudientes Libertários) -Chile 

A Primeira FAGULHA: 

AutogestARTE 
 
 

A menina que queria transformar o 
mundo, se transformou a ponto de não 
saber quem é. 
            Uma menina, nova, mas não tão 
nova assim. 
            No grande ímpeto, das grandes 
lutas, do partido, das pautas, reuniões ex-
tensas, discussões, retóricas, inscrições, 
falas, falas mal faladas, falas aplaudidas, da 
voz rouca de falar em megafone e dar pa-
lavras de ordem, da militância, da sua 
bandeira . Assim defendia e defende sua 
verdade. 
            E de tanto defender, surtou. E de 
tanto criticar, surtou. E de tanto tentar, 
surtou. 
Surtou como o mundo em que ela vive, 
em que nós vivemos. O surto da blablação, 
prolixo, do falar sozinho, do estar sozinho. 
O surto caótico da informação rápida, 
ligeira, quantidade, quantidade, quanti-
dade. 
            E falar, e falar. “Me deixa falar, me 
ouve e se não quer me ouvir, vai ter que 
me ouvir. Eu vou gritar pra você me ouvir, 
o mundo vai acabar se eu não falar e se 
você não me ouvir, eu vou falar e você vai 
falar mas não vou te ouvir. Eu quero falar.” 
E ela falou. 
            A loucura militante da menina sem 
paz. 
            Triste, porque podia ser eu, podia 
ser meus outros amigos. 
            Triste porque eu também queria 
gritar 

    
 

     
Cassiana Lopes dos Reis 

Estudante de Ciencias Sociais 

http://passapalavra.info/


Após um longo processo de Lutas entre a esquerda e a direita 
espanhola, a queda do ditador Primo de Rivera em 1931 e a vitó-
ria da esquerda eleitoral alguns anos depois, que toma como 
iniciativa promover a reforma agrária em uma Espanha que tinha 
51% de suas terras concentradas sob o domínio de 1% da popu-
lação. Frente a esta conjuntura que desfavorece os seus interes-
ses, a direita resolve reagir derrubando um governo democrati-
camente eleito. Nada muito surpreendente, é comum a derruba-
da de governos eleitos democraticamente (no sentido burguês), 
que são derrubados por uma direita fascista. Cabe ressaltar que 
desde sua fundação a CNT tinha um projeto embasado na ação 
direta e no protagonismo popular, afastada das disputas eleito-
rais. 
E por mais inusitado que possa parecer, é neste momento tam-
bém que se inicía a obra “socialista-construtiva” como chama 
Rudolf Rocker, encabeçada principalmente pelos militante mem-
bros da CNT (Confederação Nacional do Trabalho), que na época 
abrigava entre 1,5 milhão a 2 milhões militantes (e contava com 
apenas um funcionário, o que parece um absurdo se observar-
mos os enormes aparatos burocráticos presentes nos sindicatos) 
A Espanha contava nesta época com 24 milhões de habitantes 
da, e 6 milhões destes eram operários, e destes 2 milhões eram 
da CNT. Mas mais que assegurar a República frente ao fascismo 
de Franco, os militantes da CNT queriam transformar a socieda-
de, estes já anteviam um golpe da direita e se preparavam para o 
momento em que seriam postos a prova em sua tarefa libertado-
ra. 
Desta forma a CNT não se satisfez simplesmente em libertar o 
território da ameaça fascista, mas também iniciou os processos 
de coletivizações, na metade do território que após os combates, 
já iniciados no dia 19 de julho, ficam sob poder dos republicanos. 
A cronologia que Frank Mintz descreve é impressionante: “Ocorre 

que no dia 21 de julho, os 
ferroviários catalães coleti-
vizaram a estrada de ferro. 
No dia 25, foi a vez dos 
transportes urbanos, bon-
des, metrô e ônibus; no dia 
26, a eletricidade e no dia 
27, as agências marítimas. 
A indústria metalúrgica foi 
imediatamente reconverti-
da para a fabricação de 
carros blindados e grana-
das para as milícias que 

iriam combater na frente de Aragão. Resumindo: em poucos dias, 
70% das empresas industriais e comerciais tornaram-se proprieda-
de dos trabalhadores - numa Catalunha que concentrava dois ter-
ços da indústria do país.” 
Se nos aprofundarmos então na óbra das coletivizações agrárias, 
ficaremos ainda mais impressiondados. Segundo Tragtenberg 
estas contaram com adesão de 90 % dos trabalhadores rurais. 
Não podemos esquecer que é neste período também que apare-
ce pela primeira vez um sistema previdenciário e de saúde públi-
ca na Espanha. 
O lema era “Guerra e Revolução”, e foi o que tivemos neste verão 
com ares libertadores na Espanha. Mas de tantos feitos incriveis, 
neste curto texto,destacaremos nesta edição a edificante óbra da 
autogestão dos tranportes públicos. Mas antes explicaremos ra-
pidamente a proposta da autogestão. Esta visa a eliminação dos 
sujeitos que exploram a produção, os proprietários e seus sócios 
da classe política, colocando as decisões nas mãos dos interessa-
dos diretos, os trabalhadores e consumidores, desta forma ela 
cria estruturas político-econômicas horizontais que se estruturam 
por meio da democracia direta e o federalismo. Berthier apresen-
ta estas da seguinte maneira: “Essas estruturas são, de saída,  

essencialmente organismos de base que permitem a ex-
pressão de todos os trabalhadores, simultaneamente no 
plano da empresa e no local de moradia.” A ideia é tanto 
tirar o poder econômico dos proprietários, como retirar dos 
governantes o poder político, isto mostra uma concepção 
outra de Revolução que 
não visa a tomada de um 
centro (o estado) e a toma-
da deste por “dirigentes 
revolucionários”, na verda-
de ditadores que gover-
nam em nome do povo, 
concedendo algumas re-
forma, porém assumindo 
os papéis de novos explo-
radores por meio do esta-
do. Desta forma o objetivo 
dos militantes cenetistas (CNT) era uma revolução que aca-
basse com toda a exploração do povo. Esta revolução, eles 
acreditavam ser possível somente via construção do poder 
popular ou o poder da base, possíveis somente lançando 
mão de estruturas que permitam a posse direta dos meios 
de produção e serviços assim como do poder político via 
democrácia direta, esta sendo viabilizada uma autogestão 
que articula o social por meio de estrutura federalista, Ber-
thier: “O federalismo opõe-se ao centralismo no sentido em 
que o primeiro funciona de baixo para cima, enquanto o 
segundo de cima para baixo, sem consulta prévia.” 
E sob as bases deste tipo de organização horizontal é que 
se fez viável o restabelecimento do transporte coletivo na 
Espanha revolucionária, isto  apenas 5 dias depois dos con-
flitos iniciados, e ainda cabe  observar que o sistema de 
bonde contava com 100 bondes a mais, 700 no total. Ainda 
foi possível a redução das tarifas, mesmo com a equidade 
dos salários estabelecida, destaca-se a eliminação dos car-
gos de executivos da empresa que tinham como pagamen-
to altas quantias. O serviço chega a atender 50 milhões de 
usuários suplementares, e atinge uma receita recorde. 
O exemplo da Revolução espanhola  evidencia o quanto é 
desinteresante para os trabalhadores a exploração privada 
dos serviços que são de interesse público, pois comprova 
que estes passam a servir mais as interesses do lucro do 
que o seu devir social.Tal episódio é exemplar, pois mesmo 
em período de guerra civil foi possível não só melhorar o 
serviço, como garantir seu acesso público, tudo isso basea-
do na solidariedade e cooperação da classe trabalhadora. 
Mas, o que permite tal salto qualitativo do serviço e a de-
mocratização do acesso? A tal obra “socialista-construtiva”!  
Que para os libertários consiste nisso, a retirada dos setores 
de interesse social daqueles que ali estão somente para 
exploração em proveito próprio, colocando-os  na posse e 
direção direta de seus maiores interessados, os usuários e 
trabalhadores (a maioria dos usuários é trabalhador por isso 
compartilham interesses). Nota-se que isso só se faz viável 
quando se subtrai a figura do capitalista, que impõem suas 
catracas e submete o direito de ir e vir da população ao seu 
direito de lucrar como “investidor”. 
Infelizmente a Revolução  Espanhola foi derrotada, por es-
ses mesmos interesses que hoje nos exploram, e ainda por 
outros que são tanto ou mais perversos, que esperam um 
momento oportuno para com uma retórica classista se co-
locarem a frente do povo e futuramente tornarem-se seus 
novos exploradores, sob a justificativa de representarem 
seus interesses. Porém, esta inspiradora experiência que 
durou cerca de 3 anos (1936-1939), nos motiva a sonhar e 
acreditar que é possível  um mundo sem tarifas. 

O IX Elaopa ocorreu na cidade de Janirú, Grande São Paulo, 
no Centro de Formação Cidade Campo (CFCC) do MST, entre 
os dias 22 a 24 de janeiro de 2011. O tema geral do encontro 
deste ano foi O IIRSA E O PAPEL DA RESISTÊNCIA DOS MO-
VIMENTOS POPULARES. 
 O primeiro Elaopa realizou-se no Brasil em 2003, como 
alternativa ao Fórum Social Mundial, o qual é mais frequenta-
do pela esquerda tradicional e convidados internacionais. Os 
participantes do encontro nutrem desprezo pelo formato do 
Fórum, que aloca menos espaço e tempo para debates e cos-
tuma terminar em festa. Em anos anteriores o Elaopa passou 
pela Bolívia, Argentina, Uruguai e Chile, sempre construído 
por coletivos nos locais de encontro, que possuem principal-
mente uma pegada na autogestão. O encontro não tem par-
ticipação de partidos nem de ONGs. 

Conta, essencialmente, com a ajuda de organizações (como o 
MST, que cedeu o sítio) e dos próprios acampados, que con-
tribuem para o financiamento do encontro. 
 A lista dos temas dos movimentos autônomos presen-
tes é grande: luta por moradia, terra, transporte, sindicais, 
feministas, estudantil e etc. A ideia central está em articular 
esses grupos nacionalmente e também na América Latina, 
formando redes de solidariedade, e construindo pautas em 
conjunto. 
 Como as pautas são diversas o encontro apresenta um 
formato no qual os militantes de cada agrupamento possam 
discutir e somar forças no seu grupo de trabalho. Por exem-
plo: os militantes do movimento estudantil debateram varias 
questões estudantis e elaboraram uma carta que possui 
grande parte do acúmulo discutido no seu grupo. 

CARTA ABERTA DAS/DOS ESTUDANTES REUNIDAS/OS NO IX ELAOPA  À SOCIEDADE  
 

Entendendo o aprofundamento do modelo neoliberal na América Latina e suas medidas para precarização do ensino, 
dentro da universidade pública percebemos que o governo brasileiro contribui para o aumento das universidades pri-
vadas adotando medidas como o PROUNI, ao mesmo tempo implementando projetos fragmentados da Reforma Uni-
versitária (Como REUNI, PPP – Parceria Público Privada, Fundações, cursos pagos, PDI - UNESP, ENADE, Novo - ENEM, 
entre outros). Estes acabam por provocar o sucateamento das universidades públicas e privatização das mesmas. 
Tendo o movimento estudantil papel fundamental na resistência contra estes projetos e na formação do ensino social-
mente referenciado, acreditamos que este deva ser combativo em relação às reformas que precarizam a educação e a 
todos os ataques que afetam direta ou indiretamente as/os estudantes. Isso significa entender que a luta estudantil 
também abrange moradia, transporte, assistência estudantil, alimentação e saúde, acesso à cultura, dentre outras ban-
deiras de luta. 
Entretanto o movimento estudantil está em crise, apresentando diversos problemas estruturais e conjunturais como o 
aparelhamento político partidário que impede a autonomia dos movimentos, burocratização interna, falta de discussão 
política, hierarquização e distanciamento das tomadas de decisões da base das/dos estudantes (disparidade). Como 
exemplos, as entidades nacionais de estudantes ou defendem claramente as reformas contra o ensino sendo cooptadas 
pelo governo ou se propõem a discutir uma proposta crítica às reformas neoliberais sem contrapor-se à lógica da buro-
cratização e aparelhamento das entidades impedindo o fortalecimento do poder popular. Estas práticas contribuem 
com a desmobilização e o afastamento das/dos estudantes, tornando o movimento estudantil um palco de disputa de 
hegemonia e não de construção política coletiva. 
Por estes motivos nós, estudantes de diversas instituições de ensino superior no Brasil, defendemos um movimento 
estudantil autônomo de partidos e efetivamente democrático através da construção coletiva, pela base, de um projeto 
de educação referenciado na construção de uma sociedade igualitária. 
Para isso, pontuamos alguns princípios que defendemos para auxiliar na formação e construção do movimento estu-
dantil pela base: 
 

O Movimento Estudantil deve ser ANTICAPITALISTA; 
AUTOGESTÃO através da organização desburocratizada, democrática e horizontal. 

DEMOCRACIA DIRETA com construção coletiva, ação direta e igualdade de voz e voto; 
FEDERALISMO com descentralização do movimento; 

AUTONOMIA FRENTE A GOVERNO, PARTIDOS, ONGs ou qualquer entidade (organização) externa; 
ARTICULAÇÃO COM MOVIMENTOS POPULARES, sem perder a identidade estudantil; 

Um movimento que combata as OPRESSÕES como machismo, racismo, homofobia e etc. 
 
Lutar, criar, Poder Popular! 
                                                                     Jarinú, 24 de janeiro de 2011. 
 
Comissão Estudantil IX ELAOPA. 

 A tentativa de revitalizar a cultura política, elucidar e levar aos 
estudantes de biologia  (UFPR) assuntos extra sala de aula co-
mo: as tomadas de decisões no setor, campus e universidade, 
como são feitas e quais são? E a importância da participação 
de cada pessoa que se envolve na construção de eventos, bem 
como nas discussões e reuniões que visam debater formas de 
ação para a defesa do interesse dos estudantes, fez surgir um 
contexto autogestionário, para tanto foi escolhida a palavra 
Kunlaboro (do esperanto “trabalhar junto”) que sustenta justa-
mente essa luta. 
 Sobre as reuniões da kunlaboro, são organizadas em um cará-
ter de assembléia semanal, todas as segundas feiras às 17h, suas pau-
tas são tiradas na assembléia anterior e suas atas são postadas no 
blog. A gestão tem uma preocupação muito grande em horizontalizar 
ao máximo as informações, para tanto utiliza e-
mail, blog e cartazes que são sempre atualiza-
dos para que os estudantes fiquem sabendo 

 O objetivo é não somente levar um contexto politizado para 
dentro da universidade, mas a vivência em si que esta orga-
nização proporciona: a fuga das relações hierárquicas, o estí-
mulo a autonomia, responsabilidade e solidariedade, não de 
forma impositiva, mas criando um ambiente propício. 
 Em termos de resultados, ainda que cedo para um 
parecer, sabe-se que ao tentar despertar alguns aspectos 
culturais, os questionamentos são intensos e há um cuidado 
muito grande em não desrespeitar algumas práticas rotinei-

ras e que também fazem parte da vivência dos estudantes. Entretan-
to, há uma participação cada vez maior e efetiva nas reuniões, ações 
e claro, nas confraternizações, o que alastram e fortificam os ideais 
de interesse comum. Acreditamos que esta experiência trará resulta-
dos muito importantes no caráter de cada um que se envolve com a 

gestão, de modo a amadurecer e transgredir as 
mudanças para a esfera social como um todo. 

Texto escrito por Caio, Liz e Tassi (CAEB).  

Vivenciando um C. A.  LIVRE 

Site: http://gestaokunlaboro.wordpress.com/  

http://gestaokunlaboro.wordpress.com/

