
O  Coletivo Quebrando Muros iniciou 
seus trabalhos no ano de 2009, com a 
união de pessoas com críticas muito se-
melhantes à atuação do movi-
mento estudantil na Uni-
versidade na atualida-
de. Acreditamos 
que um movi-
mento organi-
zado e auto-
gestionário pode 
ser possível.  
 Para o segundo 
jornal do coletivo, pro-
blematizaremos a questão 
estudantil na atualidade. Greve a UFPR, 
UNE, CHILE, Além disso, acreditamos 
que nesse momento de efervescência do 
movimento estudantil é mais do que 
crucial discutir ação direta, e é isso que 
traremos na nossa coluna Teoria e Histó-
ria. 

autogestão organizada se apresenta 
nacionalmente, nesta edição selecio-
namos a carta aberta dos estudantes 

que estiveram reunidos no IX 
E - LAOPA (Encontro 

Latino Americano 
de Organiza-

ções Populares 
Autônomas) 
junto a um 

histórico do 
encontro, e 

também um exem-
plo de autogestão 

que ocorre aqui na UFPR; 
ATUALIDADE encontrará um texto 
sobre a questão do transporte abusi-
vo aumento, além da coluna de IN-
FORMES. 
 
QUER SABER MAIS SOBRE O COLE-
TIVO, MANDE EMAIL:  
autogestaoufpr@gmail.com  

“ESTUDIAR PARA LUCHAR           

LUCHAR PARA ESTUDiAR” 

FEL (Frente de Estudientes Libertários) -Chile 

A Segunda FAGULHA: AutogestARTE 
 

“As trincheiras estão em todo lugar 
De que lado irá se colocar!? 
Na guerra cotidiana, dissimulada sob as 
fábulas 
Da oportunidade e da livre concorrência 
Os que não tomam posição 
Guardam posto no partido da ordem 
Contra qualquer transtorno 
Que perturbe a paz da normalidade 
Sua neutralidade me cheira a passividade! 
Sob a suposta imparcialidade 
O que se esconde? 
Ignorância ou comodidade? 
Alienação ou lucro? 
Onde se colocara 
Se posicionar-se? 
Ou manteremos a “razão”, 
Apelando ao bom senso e a ponderação 
Acalmar? 
A fúria dos que sofrem 
Não pode esperar! 
Recuso sua neutralidade! 
Recuso-me a imparcialidade! 
Recuso sua paz!” 

Banda Hesterco (Fisher/Caio/Zé/Bruno)  
 
 
"Estalaram-se as serpentinas do Universo, 
eis que seus estampidos borbulharam em 
vida que insiste em acorrentar-se e libertar
-se, és como um balé dramático  
e o maestro e o bailarino confundem-se e 
invertem-se. Não sabes se são as sapatil-
has que sapateiam ao som do violino ou 
se é o violino que violeia o sapateado."  

Tassi Fontoura   

 

 Desde o dia 15 de junho os técnicos administrativos da 
UFPR e de mais de 40 universidades federais pelo Brasil estão 
em greve. Estes trabalhadores constituem um setor muito im-
portante da nossa Universidade, sendo responsáveis pelo fun-
cionamento dos RU’s, pela manutenção dos laboratórios, pelas 
secretarias de curso, por uma grande parte do funcionamento 
do Hospital de Clínicas, etc. Suas reivindicações mais impor-
tantes são: a derrubada do Projeto de Lei 549, que determina 
o congelamento dos gastos do governo federal com o fun-
cionalismo público por dez anos; o estabelecimento de um 
piso salarial de três salários mínimos; redução da jornada de 
trabalho para 30 horas; contra a privatização do HC (PL 1749) 
e a reabertura completa do Pronto Atendimento e dos 137 
leitos fechados; além de seus salários serem os mais baixos 
dentre os servidores públicos federais entre muitas outras. 

Os professores da UFPR deliberaram indicativo de greve tam-
bém, tanto por solidariedade aos companheiros grevistas, 
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de seu trabalho: pressão por produtividade, aumento do 
número de horas de trabalho em sala de aula e da relação 
aluno por professor, congelamento de salários para os próxi-
mos 10 anos).  Os professores também se recusaram a fazer 
as matrículas desse semestre manualmente, mesmo sob 
pressão da reitoria, reconhecendo esta ser uma tarefa dos 
técnicos administrativos e valorizando sua greve. 
 É bom vermos esse processo de uma maneira um 
pouco mais ampla do que apenas os acontecimentos recen-
tes. Existe um projeto de precarização do ensino público, diga
-se de passagem que é uma tendência mundial e é 
proveniente da pressão de órgãos como BM (Banco Mundial), 

Se você pensa que só o Brasil esta nas lutas pelos direitos à 
educação de qualidade se mobilizando, fazendo greves e 
realmente tentando melhorar essa situação, coloco aqui 
outro exemplo de manifestações que estão acontecendo 
quase do nosso lado e que não são noticiadas, ou coloca-
das de forma muito deturpada, na mídia comum,  o caso 
das lutas no Chile. 
Assim como no Brasil, a educação chilena sofre diversos 
ataques comandados por organismos internacionais como 
o Banco Mundial, que caminham no sentido da privatização 
e da mercantilização do ensino  (no Chile não existe ensino 
gratuito, até mesmo as escolas públicas são pagas). O gov-
erno chileno do presidente Sebastian Piñera apresenta um 
projeto de reforma da educação do país, centrado princi-
palmente na privatização das escolas, atentando contra a 
educação pública acessível a todos. 
Os estudantes, no entanto, não deixam com que essas re-
formas sejam introduzidas de maneira tranquila, e resistem. 
Assim como em 2006, conhecida como Revolución Pin-
guina, milhares de jovens vão as ruas, convocados pela Fed-
eração de Estudantes do Chile (CONFECH) e pelos sindica-
tos docentes, para reivindicar a gratuidade do ensino, maior 
repasse para assistência estudantil, entre outras pautas.  Em 
uma das últimas cerca de 400 milpessoas foram as ruas em 
seis cidades do país para protestar! 
Além do número de pessoas, fatos que chamam a atenção 
e convidam a repensar nosso movimento estudantil 
são:  grande parte dos manifestantes   

são secundaristas, estudantes do ensino médio e fundamental, 
que se constroem de 
forma autônoma e 
horizontal; o apoio do 
professores e da comu-
nidade;  a força com 
que têm no enfrenta-
mentos direto com a 
polícia, já que tem 
força, número e estão 
organizados, conse-
guem ir de frente com 
a oposição; além do 
tempo que estão or-
ganizados, pois estão 
agindo desde de maio 
desse ano; e ações 
como a greve de fome, 
que acorre desde o dia 
16 de agosto, dos 25 
estudantes secundaris-
tas e 8 estudantes universitários que influenciaram outros estu-
dantes a fazerem greve de fome e agitaram as manifestações 
que já estavam acontecendo. 
 
Não estamos sós. A luta é muito maior. 
 
 Mais informações, site do coletivo de contra informação 
chileno: www.hommodolars.org 

Se observarmos a UNE desde sua fundação em 
1937, se percebe que esta na maior parte de sua história 
política esteve subjugada a algum projeto que não foi 
elaborado no interior de sua organização. Isto é, a enti-
dade esteve aparelhada por alguma força, geralmente 
participante da democracia representativa, estando sub-
metida a seu projeto de poder do estado. Esteve hora a 
serviço da “esquerda” hora da “direita”, nacionalistas ou 
entreguistas e por ai vai, porém pode-se afirmar que 
foram raros os momentos que teve consciente de um 
projeto estudantil independente e autônomo. Ou seja, 
não representou a organização e coordenação de um 
projeto popular focado nos interesses dos organizados 
diretos, da categoria, não ao menos tevê isso como pri-
oridade, esteve na maior parte de sua trajetória submet-
ida a projetos de manutenção ou ganho do poder do 
estado. Neste curto espaço do jornal nos limitaremos a 
discutir a UNE, sua atualidade e relevância ou não, no 
movimento estudantil, e principalmente para a con-
strução de um projeto de transformação da sociedade. 
Pretendemos logo poder publicar um trabalho de mais 
fôlego histórico. 

A UNE Hoje   
 O processo histórico do qual podemos dizer que 
a UNE de hoje é fruto, faz parte de um fluxo dos 
movimentos sociais do período da reabertura, que se 
inicia na década de 80, uma mobilização geral da so-
ciedade civil, que culminou na fundação da CUT (Central 
Única dos Trabalhadores), O MST (Movimento Sem 
Terra), e na reconstrução da UNE. Junto a este processo 
se desenvolve um Partido de massas, que agrega mili-
tantes de todas estas organizações que é o Partido dos 
Trabalhadores. Já afirmamos que UNE esteve, podemos 
dizer, submetida a forças políticas e interesses externos 
por boa parte sua história.  Em sua história recente po-
demos dizer que se consolidou essa situação, se tor-
nando mais que uma “correia de transmissão” de outra 
organização política (no caso PC do B no controle da 
entidade a mais de 15 anos, base aliada do PT). A con-
quista desses partidos ao poder do estado, consolidou 
na UNE como um braço deste, chegando a um nível de 
burocratização e aparelhamento que não só o colocam 
para fora das lutas, mas na contramão destas. 
 

A UNE submetida ao PC do B/PT e seu projeto histórico 
 Neste contexto a UNE como aparato do PC do B (base 
aliada do PT), cujo projeto é a chegada ao estado, se torna um 
dos braços de articulação e mobilização política, sendo o, nota-
mos que a UNE é colocada se não totalmente ao projeto de 
ascensão, e manutenção (no período pós-Lula) do poder 
político, quase que trabalha exclusivamente para isso. Para 
essa, passa ser uma prioridade atuar de forma que se privilegie 
a ascensão destes partidos ao poder, se tornando essa a fun-
ção da entidade, ser base de sustentação destes partidos políti-
cos. Assim, observa-se que seu período de maior agitação vai 
até o período FHC, e as denuncia de sucateamento e tentativas 
de privatização, mas isso em caráter completamente agitativo, 
pois observa-se que a onda de lutas de 2001 contra as privati-
zações e sucateamento que tomaram as Universidades do Bra-
sil já tiveram de ser articuladas por fora da “grande” entidade. 
Em 2002, a UNE entra de corpo e alma, apoianda Lula no se-
gundo turno das eleições presidenciais contra Serra (nota-se 
que já havia apoiado em 1989 com a campanha “Lula UNE o 
Brasil”), em 2006 uma conversinha de estar contra Alckmin, não 
a favor de Lula, e no segundo turno (formalmente, porque o 
apoio do aparato se vê desde o 1° turno)  de 2010 da-le Dilma
( sucessora de Lula). 

GREVE 

 ESTUDANTIL 



Desta vez nesta coluna trataremos de introduzir o tema da Ação 
Direta, princípio basilar da prática Libertária, forma de ação 
política destes. 
A Ação Direta se define pelo método de organização direta d@s 
sujeitos, e estes confiando em sua própria ação organizada em-
preendem suas Lutas diretamente contra a exploração, domina-
ção e opressão. 
Isto é a Ação Direta esta para além dos marcos da democracia 
representativa, pois não confia suas demandas aos políticos 
profissionais, os nossos representantes, visando pela própria 
força e ação da organização dos interessados diretamente con-
quistar e promover as transformações. Desta forma um 
movimento que trabalha tendo como forma de atuação política a 
Ação Direta, não confia sua política a candidatos, partidos, repre-
sentantes, etc. Busca sua força em si mesmo e realiza suas con-

quistas pela força de sua auto-organização. 
Se observarmos a UNE , logo notamos que a 
Ação Direta sempre teve espaço restringido, 
pois as táticas que apostavam na democra-
cia representativa como meio de transfor-
mação sempre tiveram mais espaço, e hoje 
podemos ver os resultados desta política 
que capitaliza toda a força do movimento 
para as urnas, visando a eleição das candi-
daturas “populares”. 

Nós Libertários acreditamos que somente um “povo forte”, 
isto é bem organizado e consciente da necessidade de der-
rotar a exploração e dominação capitalista, que pode efe-
tuar as mudanças necessárias, as grandes conquistas assim 
como as Revoluções foram obra do próprio povo auto-
organizado, possíveis quando o povo confiante em si 
mesmo e em sua capacidade de ação, não  mais delegou 
seu poder aos políticos de profissão nem ao estado. 
Somente a Ação direta é capaz de empoderar a base, colo-
cando nesta a força do movimento, esta  desaliena a ativi-
dade política, e mais cria as condições para o exercício do 
Poder Popular, na medida que os setores explorados agem 
por si mesmos, sem mais necessidade de entregar seu po-
der ao estado e aos políticos, passando a se entender como 
sujeito das transformações, vendo o poder da mudança em 
si e em sua coletividade. 
Pensar neste projeto no contexto estudantil é pensar na 
emergência da criação de novas formas de luta onde os 
estudantes organizados nas ruas e em suas organizações 
sejam os sujeitos responsáveis pelas melhoras e conquistas 
na educação, não mais tendo estas como fruto de nego-
ciatas entre o governo e entidade estudantil (UNE) que pas-
sam a dar a entender que estas são um presente de seus 
representantes, vendendo a idéia de que as migalhas con-
cedidas são um favor. 

O Pode Popular como Projeto: Organização a Luta de base 
como Estratégia  

 Que a UNE esta fechadinha com o governo não é dúvida, 
basta pegar a tése da chapa vencedora “Transformar o Sonho 
em Realidade” (chapa UJS/PCdoB) e logo nota-se que esta re-
cheada do discursos efusores do melhorismo e nacional desen-
volvimentismo petista, mas não nos parece que as alternativas 
estejam desenhadas, pois os campos com maior evidência não 
parecem extrapolar o problema da direção, no  
caso a troca, tão pouco desejam um ME autonomo e inde-
pendente, tem projetos de hegemonia e aparelhamento que se 
não são igauis em conteúdo, na forma levaria a total submissão 
do movimento a um ou outro partido, e ao projeto político de 
ascenssão ao estado burguês. 
 Nós do Quebrando Muros respeitamos em muito as or-
ganizações políticas, principalmente as que se colocam na luta, 
porém cremos muito pouco que a solução esteja na troca di-
reção x ou y. E mais acreditamos que enquanto não houver 
organização da base e esta deixar de estar alienada de suas 
entidades, submetida a um projeto de poder que não o projeto 

da própria categoria, esta deixandeo 
de estar sobre a tutela dos especialis-
tas da revolução, em geral traidores 
da mesma, pouca coisa ira mudar.  
 Somente uma base fortemente 
organizada e consciênte de suas de-
mandas pode romper com esse triste 
quadro. Somente um projeto de Po-
der Popular, que é o poder da base, 
calcado na AÇÃO DIRETA, na SOLI-
DARIEDADE dos setores explorado e 
dominados pelo capital, e não na en-
trega de nossas esperanças ao gov-
erno de deste ou daquele. 

 Conclusão 
 Portanto, quando observa-se a 
UNE e sua trajetória política, conclui-
se que esta nem exatamente sofreu 
um desvio de seu projeto, pois suas 

linhas hegemonicas sempre tiveram em seu horizonte estraté-
gico a chegada e manutenção do poder estatal, e uma linha 
política evidentemente calcada no “melhorismo”. Desta forma 
não existes “crise na direção”, nem mesmo desvio dos ob-
jetivos, a muito os objetivos eram esses. 
 Assim nossa certeza é que, se desajamos e temos em 
vista outros projetos de poder, no caso o Poder Popular, tere-
mos de propugnar práticas políticas, projetos, táticas e estraté-
gias radicalmente diferentes, para assim possibilitarmos o de-
senvolvimento de um processo que possa trazer as transforma-
ções para a educação colocando esta a serviço @s explorad@s. 
Nesse sentido cabe agora  a o trabalho de base, a re-
organização d@s estudantes, para que neste processo de Or-
ganização e Luta se forjem novos instrumentos, estes meios 
para a tranformação tem de proporcionar as condições para 
que se realizem nossos fins. Desa maneira não partira este 
processo de re-organização, se o objetivo é a transformação 
social, das direções e “vanguardas”, estes tem um projeto de 
auto empoderamento incompátivel com o  projeto de Poder 
Popular, onde sabemos que pode nos levar.   
Em momentos de efervescência do movimento estudantil, 
como numa greve, é comum aparecerem comentários dis-
cussões sobre a UNE(União Nacional dos Estudantes), sua 
história e sua atualidade. Isso porque, a por muito tempo a 
historia do movimento estudantil se confundiu com a historia 
da UNE. E hoje, como anda o posicionamento, o alinhamento, a 
política desta entidade.  
 

 Desde a vitória do bloco “progressista” da esquerda 
eleitoral, muito poucas mudanças pudemos ver no que 
tangem as aspirações populares, na educação nada diferente, 
do percentual do PIB (Produto Interno Bruto) destinado a 
área,  2,86% é o que atualmente o Brasil investe em educa-
ção, ao menos 50% ainda vão para da divídas com bancos ou 
melhor os agiotas da divída pública. Este ano tivemos um 
corte de 50 bi R$ nas áreas de interesse social, 3 bi R$ da 
educação. Em compessação se pegarmos o período Lula em 
comparação com o período FHC a quantidade de repasses a 
UNE se multiplicou 11 vezes chegando a 12, 9 Mi R$, uma 
boa quantia aos fiéis “camaradas”, prontos a defender o gov-
erno se preciso até contra o próprio Movimento Estudantil, 
como nas mobilizações contra a nefasta Reforma Univer-
sitária (2007) agora já implementada, e com todas as conse-
quências alertadas pelo  movimento se concretizando, onde 
a UNE se colocou contra as ocupações de Reitoria, daqueles 
que lutavam contra aquela que era uma expanssão que 
somente veio a precarizar, tendo como mais assustador as 
metas de aprovação 90% dos ingres-
sos e aumento de 18 para 1 relação 
professor/aluno, sem grandes au-
mentos efetivos na verba, tão pouco 
melhoras estruturais. 

Buscando Alternativas ? 
 Neste contexto de cooptação 
completa da UNE para o governo PT 
da dobradinha Lula/Dilma, onde 
cabe a entidade fazer coro as pro-
postas do governo, quando não uma 
oposição teatral, surgem discidências 
tanto internas como externas. Temos 
o racha Conlute que se da em 2004 
que posteriormente se torna a ANEL- 
Livre em 2008. E temos internamente 
uma série de divisões, supostamente 
a esquerda. 
 Por um lado o grupo que 
forma a incialmente conlute, depois a ANEL, nota-se rapida-
mente que este é um processo fortemente hegemonizado 
pelo PSTU, tanto o é que tem sérias dificuldades para atração 
de demais setores. Por outro a oposição interna a UNE que 
geralmente alimenta o discursso da irreversivel burocratiza-
ção da UNE, e que este é um espaço de disputa de militantes, 
não da organização em si, por mais que saibam que a base 
social da UNE é massivamente composta da boa “massa de 
manobra”, gente que esta no congresso e na entidade por 
outros n motivos, menos os políticos. 
 Temos entre as alternativas efusores defensores da 
“crise de direção”, isto é a concepção que a solução do prob-
lema do movimento estudantil perpassa a troca das direções, 
no caso pelas direções do PSTU, já famoso por suas práticas 
sectárias, entre a UNE e ANEL, vemos uma diferença na 
gradação do conteúdo “revolucionário” e na posição ocu-
pada, mas no que tange a prática de correia de transmissão e 
submissão do movimento ao partido parece que caimos na 
mesma incruzilhada. 
 A outra alternativa temos a “oposição de esquerda”, 
cujo os grupos de maior expressão tem hegemonia do PSOL, 
onde o discursso do trabalho de base é corrente, mas o pre-
ciosismo pelos velhos organismos burocráticos, e a luta elei-
toral parecem ainda ocupar mais espaço na prática, apare-
cendo a tendência de submeter as organizações sociais as 
suas lutas eleitorais pelo aparato do estado. 
 Essas alternativas não parecem algo que já existe? 
Parece que neste caso são “caminhos diferentes que levam 
aos mesmos fins”.   
  

governos há muito tempo, e que vem causando mais prob-
lemas com a aprovação do REUNI. O REUNI traz uma 
política de expansão de cursos da universidade, uma am-
pliação do número de vagas ofertadas nas Universidades 
Federais e exige metas de aprovação de 90% dos ingressos. 
Até aí, tudo bem. O problema é que não há estrutura para 
receber esses novos estudantes, causando um grande in-
chaço nas universidades, acarretando muitos problemas, 
como sobrecarga e precarização do trabalho tanto dos pro-
fessores como dos servidores, assim como piorando as 
condições de aula para os estudantes, e com a tal meta de 
90% fica eminente que a formação vai ser precarizada, pois 
em piores condições de ensino como fazer acontecer tal 
meta, fica eminente que vai se aprovar de qualquer jeito. 
Houve a ocupação da reitoria em 2007 que, junto com esta 
greve, são formas de resistência a esse processo. 
 Como este processo também nos atinge, e muito, é 
uma boa hora para tirarmos reivindicações estudantis, 
como a questão da assistência estudantil: o valor das bol-
sas, a quantidade de bolsas ofertadas, a questão da mora-
dia estudantil; assim como a contratação de professores, 
pautas específicas de cada curso e questões de espaço 
físico. 
 Aos que criticam a greve, algumas considerações: em 
primeiro lugar, é preciso deixar o “umbiguismo” de lado e 
pensar que a greve pode até atrapalhar as aulas por alguns 
meses, mas deve-se considerar que as vitórias podem ser 
concretas e permanentes no sentido de dar fôlego à luta 
contra o projeto de abandono da educação pública por 
parte do estado, portanto, solidariedade aos grevistas. Em 
segundo lugar, a culpa é do governo, não dos trabalha-
dores. As reivindicações são justas e eles estão no direito de 
reclamar as melhorias nas suas condições de trabalho, por-
tanto, para ter aulas novamente, é preciso apoiar a greve e 
pressionar o governo para que as reivindicações sejam 
atendidas, e mais quanto ao acesso a serviços como do HC 
e RU, a muito deixam a desejar a greve somente vem a de-
nunciar a precariedade destes, mas não que estivessem fun-
cionando plenamente, em greve ou não as filas no RU são 
cada vez maiores, em greve ou não 137 leitos estão  

fechados no HC, é preciso voltar as aulas e atendimentos, 
mas é preciso pensar de que forma voltar. 
 Para os que apóiam a greve, mas não sabem o que 
fazer: o importante agora é comparecer nas assembléias, se 
informar, participar das atividades que surgirão no anda-
mento da greve, e, se for preciso mais tarde, fazer piquete 
nas entradas dos campi. É de extrema importância que a  
greve saia das redes sociais da internet e vá às ruas. As pes-
soas devem estar por dentro da greve e participando ati-
vamente dela, para que a pressão ao governo e à reitoria 
seja cada vez maior e as aulas possam voltar com as pautas 
atendidas e com um ensino público minimamente decente. 
 É importante frisar que a greve é composta por 
vários estudantes, estando eles organizados politicamente 
ou não. Para que ela dê certo e seja realmente combativa é 
necessário não deixar que grupos políticos se apropriem da 
greve e reivindiquem apenas para si, como se eles a dirigis-
sem. O movimento deve ser autônomo, no sentido de servir 
apenas aos interesses e objetivos dos estudantes, sem que 
qualquer grupo o desvie e faça com que tome outros ru-
mos ou que tenha objetivos diferentes daqueles que os 
estudantes defendem. Além de tomar os devidos cuidados 
no sentido de não deixar que a greve se torne um 
movimento com um restrito comitê deliberativo, que toma 
as decisões enquanto a maioria dos estudantes serve ap-
enas como massa de manobra, é importante que os estu-
dantes participem em peso nas assembléias locais, porque 
são nesses espaços que eles são ouvidos e assim suas pau-
tas podem chegar às mãos do reitor. 
 Para finalizar, queremos enfatizar a democracia direta 
e a ação direta como métodos de luta e organização. De-
mocracia direta no sentido de participação deliberativa e 
construtiva de tod@s diretamente não como meros consel-
heiros das “direções”, decisões coletivas, delegação com 
mandato imperativo, rotatividade e revogabilidade de fun-
ções se for preciso, acesso às informações a todos e poder 
de decisão igualitários. E ação direta no sentido de criar 
suas próprias condições de luta e retirar se si mesmos seus 
meios de ação, sem nada esperar de externos. 
 À luta companheiros! 
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