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“Estudante, tu, ao longo de tua vida 

acadêmica, tiveste alguma manifestação acusa-
tiva do intelecto, uma sobrecarga da memori-

zação ou sentiste a angústia da lógica produtiv-
ista do capital, ao invés do conhecimento por 
afecção? Ficaste frustrado ao perceber que o 

que produzes não serve à sociedade, mas satis-
faz o descarado e continuo processo de elitiza-
ção? Ora, sabes da conjuntura e do descaso dos 

governos com a educação, as grandes insti-
tuições sustentam seus interesses econômicos e 
políticos adicionando pautas e exercendo uma 
influência quase soberana nos planos de ação 
governamentais. Então, apesar de indignante, 

não é surpresa para ti o corte de verbas do gov-
erno para a educação. Entretanto se ainda te 

sentes surpreendido, que a indignação impul-
sione-te a te juntar com o movimento estudan-
til e que tua solidariedade com a insatisfação 
da base faça de ti um companheiro de luta!”   

 
Caio Kim-Estudante de Biologia 

 

“Quando lerem seus papéis 

Pesquisando, dispostos ao assombro 

Procurem o Velho e o Novo, pois nosso tempo 

E o tempo de nossos filhos 

É o tempo das lutas do Novo com o Velho. 

A astúcia da velha trabalhadora 

Que toma ao professor seu saber 

Como um fardo pesado demais, é nova 

E deve ser mostrada como Novo.E velho  

É o medo dos trabalhadores,durante a guerra 

De aceitar os panfletos que tem o saber, deve  

Ser mostrado como Velho.Mas 

Como diz o povo: na mudança de lua 

A lua nova segura a lua velha 

Uma noite inteira nos braços.A hesitação dos re-

ceosos 

Anuncia o novo tempo. Sempre 

Determinem o Já e o Ainda! 

As lutas de classes 

As lutas entre o Velho e o Novo 

Ocorrem também dentro de cada um. 

A disposição de ensinar do professor: 

O irmão não vê, o estranho vê. 

Examinem todas as ações e emoções de seus per-

sonagens 

Na busca de Velho e de Novo! 

 

Alegrem-se com o Novo, envergonhem-se do 

Velho!” 

Bertold Brecht 

Em 2011 vivemos um momento de grande importância que foi a GREVE 
GERAL DA UFPR. Por um lado sabemos que movimentos como tal são 
sintomáticos, pois as políticas educacionais propostas pelo “governo 
popular” não são satisfatórias, e revelam um triste quadro, denun-
ciando uma realidade ainda mais grave com a educação sobre fre-
quente ataque. Por outro lado nos anima ver que o Movimento Estu-
dantil responde a esta realidade retomando as características que po-
dem fazê-lo forte, construindo nas bases mobilizando para questões 
concretas. 

A Greve, por mais que tenha agitado um setor mais amplo, envol-
vendo mais estudantes dos que costumeiramente participam do 
Movimento, a grande parcela da base, apesar de concordar com algu-
mas pautas, esteve distante, seja por desinteresse ou por desinforma-
ção, deste processo. As prováveis explicações se encontram no refluxo 
dos Movimentos Sociais como um todo que se da por volta do início 
dos anos 2000, assim como perpassam as práticas costumeiras das 
“vanguardas”, que levam a burocratização dos movimentos, a de-
pendência institucional para certas ações e o aparelhamento político.  

Pontuado o descrédito com os estudantes do M.E. , somado ao 
refluxo do movimento, vale ressaltar, agora positivamente, a mobiliza-
ção e articulação nesse período de greve. O trabalho geral dos partidos 
de esquerda, coletivos e estudantes independentes visou primordial-
mente o respeito pelo conjunto. A ação direta foi o meio protagonista 
do processo e sustentou-se nas diversas assembléias que garantiram as 
tomadas de decisões pela base, que as executavam em suas ações a 
política construída. 
 Devemos esclarecer que não nos vemos de fora deste processo, 
esta é uma crítica, assim como uma autocrítica, justamente porque não 
nos excluímos desta. Longe de desvalorizar o processo, queremos ap-
enas atentar para a necessidade de refletir e debater certas práticas vi-
ciadas, afinal a complacência não contribuí em nada para o avanço do 
Movimento. 

GREVE E OCUPAÇÃO 
AFIRMANDO A AÇÃO DIRETA  

COMO INSTRUMENTO PARA CONQUISTAS 

Todo este processo de greve foi muito importante para o fortalecimento do movimento estudantil e para in-
serir no imaginário dos estudantes que um processo de luta traz sim resultados, que nós, enquanto sujeitos 
ativos, devemos utilizar o máximo de ferramentas para conquistar vitórias, e por isso foi tão importante a 
consolidação da ferramenta greve e ocupação de reitoria enquanto táticas para obter estas vitórias. Todavia é 
preciso pontuar alguns aspectos críticos. 
 Este processo teve inegável importância, trazendo ao menos uma parte da base a um campo de ação, e 
reanimando o ME, mas é claro ainda existe papel destacado de coletivos e direções das entidades, isso em si 
não é um problema quando estes se colocam a serviço da base, porém neste sentido acreditamos que ainda 
se faz necessário um acumulo maior de forças nas bases,  para que construamos novas entidades e lutas na-
cionais de forma que não sejam “conchavos e acordões” de forças oportunistas, que simplesmente agitam as 
bases para exporem suas siglas, e constroem articulações e movimento artificiais, que vem totalmente de 
cima para baixo. Neste sentido, tais setores em plena greve abandonam as bases (tão reivindicadas em seus 
discursos) e procuram os holofotes em Brasília. É crucial colocarmos que os principais agentes motores para a 
ida a Brasília possuem uma relação com o movimento nacional em entidades falidas (como a UNE) e aparel-
hadas (como a ANEL). Sua estratégia demonstra seu caráter verticalizado e suas prioridades na agenda 
política,  à autoconstrução de suas siglas e exposição de projetos eleitoreiros, visando criar direções (mesmo 
que artificiais) para o Movimento. . 
 Apesar de tudo isso se fez possível a unidade na ação, ao menos em parte, das tarefas importantes para 
o Movimento. Sabemos que esta tal unidade, que é oportunamente chamada e geralmente desfeita em lutas 
fratricidas e “picuinhas”, expressa o preciosismo e mesquinharia que colocam muitas vezes o movimento 
abaixo dos interesses dos organismos políticos, submetendo-o a mero quintal de “capitação” das “forças 
políticas” (que esquecem que sem a base não são força alguma) e de disputa, caracterizando um quadro de 
movimento que parece que às vezes só tem “cacique”. Somente um movimento realmente vindo das bases 
pode ter força e libertar-se do burocratismo e vanguardismo, fazendo com que esses organismos respeitem 
em termos comuns a vontade da base, ou que sejam colocados para fora da luta política pela própria base. 
 Alguns elementos apontaram para uma possível superação de problemas históricos, porém aparecem 
em germe, como a a crítica ao atrelamento ao estado das entidades de luta,  e o corporativismo. São em-
blemáticas as limitações que o atrelamento a legalidade estatal das entidades de classe e categoria impõem 
ao movimento,  remetermos a dois exemplos, quando o ME, via DCE voltou sua luta para o cancelamento do 
calendário via espaços burocráticos e se sentiu traído pelo estado, inimigo histórico dos movimento sociais, 
tal atitude demonstra a burocratização e atrelamento que geram a inserção nas estruturas legais, captando 
esforço militante para disputas burocráticas ao invés da construção nas bases da categoria. No que tange a 
FASUBRA a legalidade enfraqueceu a greve via liminar que impunha multas altíssimas ao sindicatos, o 
forçando fazer voltar ao trabalho 50% d@s servidores, certo que foi uma medida coercitiva do governo pe-
tista, porém não podemos esperar outra atitude por parte do estado. O corporativismo foi em parte que-
brado com assembleias comunitárias, e atos em conjunto, porém a Reitoria ainda soube dividir as categorias 
e negociar em separado, faltando unidade aos de baixo. Isso demonstra os problemas que geram ao 
movimento as lutas sendo travadas nos marcos da legalidade burguesa. 
 Apesar de todas as divergências e problemas que visualizamos na greve, as convergências e as conquis-
tas foram maiores. E agora é hora de nos apropriarmos mais e mais dessa organicidade que ganhamos ao 
longo do processo de luta e não pararmos de sonhar. Ainda existem muitos problemas em nossos cursos, 

A Luta não acabou! 
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 Um pouco de História...  
No ano de 2007 temos a assinatura, por parte da presidência da 
República, do Decreto 6.096, instituindo o Programa de Apoio 
ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Fede-
rais – REUNI. À primeira vista a proposta do plano não parece 
ruim, pelo contrário sempre foram pautas do movimento estu-
dantil, Consultemos o próprio decreto: “Fica instituído o Pro-
grama de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais - REUNI, com o objetivo de criar 
condições para a ampliação do acesso e permanência na educa-
ção superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveita-
mento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas 
universidades  federais.”  “O Programa tem como meta global a 
elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de 
graduação presenciais para noventa por cento e da relação de 
alunos de graduação em cursos presenciais por professor para 
dezoito, ao final de cinco anos, a contar do início de cada 
plano.” 
 Nem mesmo países como Japão (onde o investimento é 
muito maior) atendem a esta meta de 90% de diplomação.  
Quanto às metas de 18 estudantes para cada professor sabe-
mos da situação na qual já era realizado o tripé “ensino, pes-
quisa e extensão”. Diante deste quadro parece  

que estavam corretas as “adivinhações” d@s estudantes que 
ocuparam as Reitorias nas Universidades de todo o Brasil, fo-
ram 11 ocupações naquele ano. Hoje vivemos todas as situa-
ções que se desenhavam com a aprovação do REUNI nas Uni-
versidades. São salas superlotadas, sobrecarga de trabalho 
para os trabalhadores da educação superior, precariedades 
estruturais como falta de salas de aula, bibliotecas que não 
atendem a demanda, insuficientes recursos para assistência 
estudantil como casas de estudante e bolsas, novos cursos 
sem professores, obras inacabadas, dentre outras consequên-
cias. 
 Como percebemos, a precariedade do ensino vem au-
mentando em sua totalidade, a produção de conhecimento 
fica em segundo plano e seu objetivo hoje é formar  “mão de 
obra qualificada” , fazendo da Universidade uma “fábrica de 
diplomas”, mostrando que a educação ainda é assunto de or-
ganismos como o “Banco Mundial”, ou seja, do mercado. 
 Infelizmente as ocupações não tiveram força para barrar 
este projeto, que foi aprovado, no caso da UFPR, na materni-
dade do Hospital de Clínicas cercado pela Policia Federal, res-
saltando o caráter “democrático” desta medida enfiada goela 
abaixo pelo “governo dos trabalhadores”, um total desrespeito 
a autonomia universitária. 

Um pouco da Conjuntura Atual...  
Os ocupantes da Reitoria de 2007 podem dizer “eu já sabia”, 
pois em 2011 se faz a GREVE GERAL e a OCUPAÇÃO da Reitoria 
da UFPR, e a nível nacional são mais 14 ocupações. Muitas das 
pautas que figuravam nas mobilizações das três categorias têm 
relação direta com as precarizações proporcionadas pelo REUNI. 
Como já previa o Movimento Estudantil, veio a sobrecarga de 
trabalho, falta de contratações, deficiências estruturais, assistên-
cia estudantil insuficiente, salários entre os mais baixos do ser-
viço público federal, precarização do ensino-pesquisa-extensão, 
todos os elementos que contribuem para o total sucateamento 
da educação superior pública. E mais, temos ainda proposição 
pelo bloco governista de medidas como a Medida Provisória 
520 (que depois vira a Projeto de Lei 1749) que possibilita a 
gestão de Hospitais Universitários pela iniciativa privada via EB-
SHER, resumindo: privatiza os HCs fundamentais para o atendi-
mento do SUS. 
 Ainda temos a PL 549 que congela contratações e 
salários por 10 anos no serviço público (lembrando que as uni-
versidades encontram-se em expansão). Tivemos  neste ano o 
corte de R$ 50 bi do orçamento em serviços públicos, R$ 3,1 bi  
da educação, enquanto a maior parte  

dos recursos públicos, 44,9% PIB, continuam a ir para os ban-
queiros, ou melhor, agiotas da dívida pública, evidenciando os 
reais compromissos do “governo dos trabalhadores”. A per-
spectiva não é das melhores, pois se consultarmos o PNE 
(Plano Nacional de Educação), este prevê que os investimentos 
para educação chegarão ao máximo a 7% nos próximos dez 
anos, lembrando que o PNE anterior já previa esta meta e se-
quer passamos de 5%. Quando os movimentos sociais  reivin-
dicam, a mais de uma década, 10% do PIB para educação, lu-
tam para que esta tenha condições de ser oferecida com ao 
menos alguma qualidade. Se observarmos então o conteúdo 
das propostas do mesmo ainda encontramos diversos proble-
mas na concepção de educação que se implementará neste 
país. Quando se observa as políticas para os trabalhadores, 
outras contradições são notáveis: cerca de 6% de aumento no 
salário mínimo, 133,1% para a presidenta e sua trupe de minis-
tros, 61,8% para deputados. Olhando para dentro da Universi-
dades, técnicos e professores estão entre os piores salários do 
serviço Federal, e mesmo em greve estes não arrancaram do 
governo aumentos satisfatórios, os servidores ficaram a ver 
navios, e os professores ganharam os extravagantes 4%. 

Reagir é preciso?  
Cabe ressaltar que o mesmo processo que levou o PT (Partido 
dos Trabalhadores)  ao poder fez d@s explorad@s “órfãos” de 
instrumentos históricos, já que com este processo a UNE (União 
Nacional dos estudantes) e a CUT (Central Única dos Trabalha-
dores) passaram a servir de “correia de transmissão” dos inter-
esses governistas nos movimentos sociais, desmobilizando os 
setores para a luta, nas ocupações de 2007 isso fica claro com a 
defesa do REUNI por parte da UNE, que continuou ausente nas 
lutas de 2011. A traição se tornou marca registrada da militância 
Petista, desde que seu partido optou pelo lado da burguesia ao 
assumir a gerência do estado, servindo a um projeto que impul-
siona a conciliação das classes, vide a própria greve de 2011, 
nas palavras dos servidores da UFTM (Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro), leia: "(...) A categoria da UFTM declara: Repu-
diar publicamente o desrespeito dos diretores nacionais da 
FASUBRA que atuam no bloco da CUT e no bloco da CTB, em 
razão de os mesmos terem virado as costas para a decisão 
LIVRE E SOBERANA da maioria das bases e por terem orientado 
a suspensão da greve nas suas bases de atuação. Que as bases 
estão muito acima de qualquer indicativo de suspensão de 
greve oriundo do Comando Nacional de Greve (CNG), porque 
não existe CNG sem que existam as BASES. Portanto, a decisão 
final sempre caberá às bases e nunca ao CNG, pois o contrário é 

a subversão de todos os princípios mais elementares da 
federação, caracterizando, tal prática, traição à maioria 
da categoria.  

(http://greveutfpr.blogspot.com/2011/07/sindicatos-filiados-
fasubra-repudiam.html), sendo este um dos exemplos de desre-
speito à base por parte dos cutistas/petistas. No caso d@s do-
centes, temos o caso, se é que podemos dizer, mais grave, 
talvez mais flagrante, que é a fundação do Proifes (fundado em 
2004), que apesar de não se reivindicar um sindicato tenta atuar 
como um, funcionando como um sindicato paralelo, quando 
toma parte das negociações se pretendendo representar a cate-
goria, tal organismo surge visando desarticular o ANDS-SN, le-
gitimo sindicato d@s docentes, e é claramente a posição gov-
ernista no movimento, evidenciando práticas autoritárias deste 
governo para os sindicatos que se recusam ser cooptados. Em 
2011 nada diferente, esta entidade toma parte nas  negociações 
com uma postura claramente divisionista no movimento. 
 Por outro lado ainda não vemos nada consolidado em 
resposta ao peleguismo, pelo contrário, tem-se observado uma 
crescente burocratização do ME que passa a ser cada vez mais 
afastado das bases e que tem suas entidades sendo “adonadas”, 
práticas estas que se diferenciam no conteúdo e acabam por ter 
um efeito aparelhista e burocrático muito semelhante ao da 
UNE. Observe-se o refluxo também, mas o fato é que certas 
práticas tem afastado a base das entidades e colocado o ME em 
um imobilismo, geralmente envolvendo este em debates 
estéreis que somente fazem sentido as autoproclamadas 
“vanguardas revolucionárias”.   

GREVE GERAL 2011 

Nas LUTAS se mostraram os caminhos! 

Para o entendi-
mento sobre os 
movimentos que 
se deram na 
UFPR no final de 
julho e no mês 
de agosto, deve-
mos iniciar re-
memorando a 
importância da 
greve dos 
técnicos na 
UFPR. Esta, além 
das lutas por 
suas pautas, aju-
dou a impul-
sionar as outras 
categorias.  

 Dia 4 de 
agosto é deflagrada a Greve estudantil por mais de 
400 estudantes, quantidade de estudantes que há 
tempos não víamos reunidos, solidariamente com 
@s servidores/as, mas também que chegam com 
pautas gerais e locais a mais de 200 pontos demon-
strando que a “míngua” foi grande, deixando muitas 
demandas a serem resolvidas. Sucederam-se mais 
de 50 assembléias de curso, demonstrando o enrai-
zamento do processo nas bases. Vimos assembléias 
e atos comunitários como um “ensaio” de uma uni-
dade que deve se tornar mais orgânica se desejar-
mos realmente lutar pela qualidade de ensino e 
transpor as pautas coorporativas. 

 As assembléias se fazem soberanas e os atos 
demonstram a força e arrancam as respostas da in-
transigente Reitoria, tendo no Comando de Greve 
um órgão executivo que encaminha, mas reserva o 
protagonismo político aos estudantes em Luta. Os 
campos e partidos de esquerda finalmente resolvem 
fazer unidade nas lutas, colocando toda sua capaci-
dade organizativa a serviço, por mais que ainda 
mantivessem sua independência política e propa-
gandeassem  propondo suas políticas e táticas, 
souberam construir nas bases respeitando os acor-
dos coletivos, o que realmente possibilitou tal uni-
dade. 

Após 21 dias da entrega das pautas, 6 dias depois 
de entregar por exigência da Reitoria os 7 pontos a 
serem apreciados, e depois de uma semana sem 
negociação devido as retaliações que a Reitoria 
botava em prática a cada novo ato estudantil, 
como se tivemos outras armas, é dado um basta. 
No ato comunitário do dia 30, os estudantes de-
cidem ficar na Reitoria até que fossem lhes dado 
respostas concretas, 4 dias após a ocupação, a Rei-
toria finalmente resolve apresentar essas respostas. 

 Fica claro mais uma vez que as mudanças 
vêm quando “os de baixo se movem”, pois depois 
de pouco mais de 20 dias de negociações, 
somente após uma contundente ação estudantil é 
que conseguiu-se arrancar as conquistas. A Ação 
Direta (leia mais sobre a Ação Direta na edição n° 2 
de A Fagulha, disponível no blog) enquanto instru-
mento de Luta se mostra novamente o mais eficaz 
para as conquistas dos movimentos. 

 

 

 

  

Cabe ressaltar estas conquistas, por mais que sai-
bamos que não resolvem todos os problemas da 
educação, principalmente por ainda não haver uma 
articulação nacional para barrar os REUNIs, privati-
zações e lutar por mais verbas para os serviços 
públicos. Pensamos que se deve dar ênfase à 
forma de Luta que foi empregada, porque o em-
prego da Ação direta- isto é a política construída 
de baixo para cima, com as Lutas sendo travadas 
diretamente pela categoria, que organizada em as-
sembléias elaboram, discutem e executam a 
política, não se alienando no processo, desta 
maneira tomando as rédeas do movimento, exerci-
tando seu protagonismo enquanto movimento de 
base- fortalece a perspectiva de construção 
estratégica do Poder Popular. 
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