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Editorial 
Olá, desejamos mais um bom ano de lutas a tod@s (um pouco 
atrasado, entre idas e vindas,  falta de grana e o escambau,  a 
primeira fagulha-2012- chega a você, 
com um pouco de atraso, mas sempre 
em tempo de acompanhar as Lutas!)  os 
leitores da Fagulha! Esperamos que este 
ano possamos continuar animando e con-
tribuindo para o desenvolvimento do 
movimento estudantil junto a nossa organi-
zação, o Coletivo Quebrando Muros. Não 
podemos deixar de expressar nossa imensa alegria de adentrar o ano 
de 2012 ainda organizados, fazendo com que nosso jornal de entrada 
ao seu segundo ano de circulação. 

Nesta primeira edição do jornal A Fagulha de 2012 nós, do coletivo  

Quebrando Muros, discutiremos a questão das parcerias público-
privadas - a exemplo da tentativa de parceria entre a UFPR e o banco 
Santander - junto a esse texto abordaremos a questão das terceiriza-
ções - outra forma de privatização e suas consequências. Faremos um 
resgate sobre o processo da greve geral e ocupação da reitoria que 
nós da UFPR vivenciamos em 2011 e colocaremos também nossa 

posição frente à necessidade de cobrança das pau-
tas conquistadas pelos estudantes neste período, 
de acordo com a promessa do reitor Zaki Akel em 
atendê-las. Em nossa coluna Teoria e História 
traremos as o legado pessoal e teórico para os 
estudantes do geógrafo e pensador libertário Piotr 
Kropotkin, cujo nascimento completa 170 anos em 

2012. 

 

Um 2012 com muitas lutas e conquistas! 

Saúde nas Lutas! 

Vida longa A Fagulha! 

“ESTUDIAR PARA LUCHAR           

LUCHAR PARA ESTUDiAR” 

FEL (Frente de Estudientes Libertários) -

ESTUDANTADA CAPITALIZADA 
 

O que significa a introdução da lógica de nego-

cio dos banqueiros na rotina dos estudantes? 

No início desse ano recebemos com surpresa 
a notícia de que teríamos novas carteirinhas, mas elas não seriam quaisquer carteirinhas, pois se 
tratava de um novo e moderno sistema de identificação para uso interno da comunidade universitária, 
o qual - segundo promessas da Reitoria - agilizaria os serviços (como R.U. e bibliotecas) e aumentaria 
a segurança em todos os campi! Não eram definitivamente carteirinhas quaisquer: Porém, essa par-
ceria não se encerraria por aí. Ela teria um caráter expansionista não divulgado pela reitoria, o PAES 
(Plano de Apoio à Educação Superior): "Com o PAES, foram elaboradas políticas globais para tornar a 
atuação do Santander Universidades ainda mais estratégica, estruturada em quatro grandes eixos, 
são eles: mobilidade, com foco na concessão de estudo para universidades de todo o mundo e no 
incentivo ao intercâmbio cultural; inovação e empreendedorismo, reconhecendo os melhores trabal-
hos acadêmicos que contribuirão para o desenvolvimento sustentável do país; transferência tec-
nológica, promovendo a construção de Espaços Digitais e oferecendo o Cartão Universidade às IES; e 
apoios acadêmicos, atuação por meio de bolsas e apoios à investigação científica e projetos culturais 
que beneficiam universitários e professores." (http://www.santanderuniversidades.com.br/Paginas/

IESApoioAcademico.aspx). Cabe destacar ainda que não se tratam de simples serviços acadêmicos: 
"O Santander Universidades é o parceiro que viabiliza a implantação desse cartão inteligente que 
possui funções acadêmicas e financeiras." (http://www.santanderuniversidades.com.br/Paginas/
iescartaouniversidades.aspx). 
Vemos então que, ao destacar o “empreendedorismo” com um de seus eixos principais, e as fun-
ções financeiras do projeto, essa parceria visaria à utilização de toda a estrutura pública da Universi-
dade, construída com o imposto pago por nós, contribuintes, para os seus interesses mercadológi-
cos. Como exemplo do caráter que deveria chegar, se tivesse sido firmada essa parceria, temos os 
projetos de expansão e as outras bolsas fornecidas pela universidade, que perderiam (mais ainda) 
sua teórica índole de levar o conhecimento produzido à população, para darem lugar à pes-
quisas e projetos voltados para o lucro dessa empresa.  
É importante relembrar e destacar que o setor privado não tem compromisso algum com a popula-
ção, o único interesse que o rege é a busca por lucro, portanto aquele que pode pagar tem a 
preferência pelo serviço. Por isso a parceria público-privada é danosa à população, pois - uma vez que a parceria é consolidada - a tendência é 

que o serviço passe a ser cobrado, afinal muito dificilmente o setor privado presta serviços por al-
truísmo. E essa não é uma tendência isolada, mas sim a continuação de um processo de privatização 
já iniciado. A crise econômica global, fruto das políticas neoliberais que vem se aprofundando desde 
meados da década de 90, tem desencadeado - por parte dos governos - uma tendência a redução 
de gastos em áreas de interesse social atreladas a parcerias público-privadas justificadas em supostas 
vantagens econômicas aos Estados. A política adotada pelo governo brasileiro não foge dessa per-
spectiva, com a intenção de enxugar os gastos, diversos setores do serviço público têm tido suas 
execuções repassadas a setores privados. Recentemente tivemos uma medida sugerida por nosso 
ex-presidente Lula em seu último dia de mandato e aprovada por parte de nossos representantes 
deputados, senadores e governo federal que possibilita a gestão dos Hospitais Universitários pelo 
setor privado, a PL 1749. (adendo) Fica claro que por todos os lados se busca a diminuição dos gas-
tos públicos em setores sociais e de ainda trazer por meio disso a possibilidade de lucro ao 
setor privado,  tudo isso – obviamente -  ainda financiado às nossas custas. 
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“o novo sistema previa uma 
parceria com o  banco 
Santander em que além de 
na função de identificação 
as tais também poderiam ser 
usadas como cartões do 
referido banco” 

“essa parceria visaria à 
utilização de toda a 
estrutura pública da Uni-
versidade, construída com 
o imposto pago por nós, 
contribuintes, para os seus 
interesses mercadológicos”  

AutogestARTE 
        “Um doce 
                  Um amargo 
E mais  
            Um dia 
                          Carregado 
As dores 
           As cores  
                       E o fardo 
                                        De dia A dia Construir 

                    E destruir 
                 Este dia  

            Que sonhamos” 
Liz 

Lutar é o caminho 
(Fragmentos do texto publicado no blog do Coletivo Quebrando 
Muros Greve d@s Cozinheir@s do R.U.: A Ação Direta como resposta 
à precariedade do trabalho e à Burocracia Sindical. Leia na íntegra  
em: quebrandomuros.wordpress.com) 

Nos dias 19, 20 e 21 de março, sujeitos geralmente invisíveis no erudito 
ambiente da UFPR, chamaram a atenção de toda a comunidade 
acadêmica com sua movimentação, em seus três dias de greve @s 
cozinheir@s dos Restaurantes Universitários da UFPR, foram eles/as 
que deram uma aula de luta. 
Eles, que tinham como pauta uma singela reivindicação, um aumento 
de 15% em seu salário de pouco mais de 700 R$, fizeram visíveis as 
condições de precariedade a que estão submetidos como empregados 
terceirizados tanto no que tange seus direitos quanto a sua representa-
ção sindical. 
Estes trabalhadores poucas semanas antes já 
haviam tido enfrentamentos com a empresa 
responsável pela contratação d@s trabalha-
dores/as que prestam serviço de cozinha nos 
Restaurantes Universitários da UFPR, a Or-
benk, pois ela não queria respeitar seus direi-
tos na implementação do serviço do R.U. de 
domingo a domingo (na greve estudantil de 
2011 @s estudantes conquistaram três re-
feições ao dia, todos os dias da semana), 
simplesmente exigindo que eles cumprissem 
a nova  carga horária, sem sequer vir comu-
nicá-los diretamente sobre a mudanças nas 
prestação do serviço. Isso vai demonstrando o quanto fragilizado é 
este setor que são @s terceirizad@s na UFPR, de uma greve onde to-
das as categorias da universidade obtiveram vitórias, @s terceirizad@s 
é que iriam pagar a conta. (...) aos gritos de “greve, greve!” (a empresa) 
foi pressionada a recuar e “conceder” os direitos já garantidos aos tra-
balhadores/as em constituição, mostrando que não é no “papel” que 
@s trabalhadores/as asseguram seus direitos, mas na luta! Vem daí 
então as primeiras vitórias da organização destes trabalhadores que 
conquistam direito ao ponto facultativo aos domingos e feriados, as-
sim como garantiram seu direito a hora extra 100%  nestas datas e 
50% de hora extra aos sábados. 
A Greve: Paralização do R.U.! 
No dia 19 de março dá-se início à greve 
d@s cozinheir@s que reivindicavam 
apenas 15% de acréscimo ao seu 
salário, pois por dois anos seguidos 
(2011 e 2012) eles receberam apenas 
7% enquanto @s auxiliares de cozinha 
receberam 15%, ocasionando uma de-
fasagem no salário da categoria. De-
talhe, na negociação junto a patronal o 
sindicato havia referendado o aumento 
de 7%. 
Em seu primeiro dia graças ao assédio 
moral, @s companheir@s de serviço 
d@s cozinheir@s, os auxiliares de 
cozinha, não puderam paralisar o tra-
balho, porém demonstraram solidariedade ao movimento, trabalhando 
apenas porque estavam sob constrangimento. No segundo dia por 
meio do piquete que @s grevistas junto a seus/suas aliad@s estu-
dantes realizaram, as atividades do R.U. foram paralizadas, assim os 
colegas auxiliares que já eram solidários a greve puderam aderir. (...) No 
primeiro dia também os patrões formulam uma primeira proposta, se é 
que podemos chamar o que veio de proposta… a empresa propôs 
acrescentar 17% aos salários (o que dava por volta de 64R$), porém 
tirar parte do vale refeição (cerca de 90 R$).  Pois é, essa conta não 
batia para o trabalhador, pois quem ganhava era o patrão e firmes em 
seu propósito a greve continuou!  

No terceiro dia de greve finalmente o patrão resolve dar as caras (o 
próprio dono da empresa que nunca enfrentou uma greve nos 24 
anos de existência da Orbenk), e apareceu porque ele já havia 
tomado uma multa de 9 mil reais (por parte da Reitoria da UFPR) no 
primeiro dia de greve e provavelmente tomaria uma segunda  no 
então segundo dia de paralisação total do serviço (terceiro dia de 
greve). O patrão demonstra sua intransigência, alegando que não 
podia perder seu lucro (lucro bancado pelos impostos d@ contribu-
inte) e não negocia nada, @s trabalhadores/as mantém a greve!  No 
dia seguinte, forçado pela greve que se mantinha, o patrão pela 

manhã inicia uma segunda rodada de 
negociações que delibera que se até a 
segunda feira seguinte (26.03) nen-
huma proposta fosse apresentada aos 
trabalhadores/as, na terça feira (27.03) 
a greve retornaria; bem como a esta-
bilidade aos trabalhadores da comissão 
de negociação até o fim do contrato. 
Na segunda feira, dia 26 de março, os 
trabalhadores recebem a notícia de sua 
vitória: um aumento de 50 R$ em seu 
vale refeição por dois meses, para que 
neste período a empresa possa criar 
meios de acrescentar algum aumento 

real ao salário d@s trabalhadores. 
 
Um exemplo a ser seguido! 
Sabemos que muito tem a ser aprimorado na organização e luta 
junto a esse  trabalhadores, mas preferimos os erros proporciona-
dos pela prática do que os acertos provenientes do ostracismo in-
telectual. Nesse sentido, acreditamos que algumas lições dessa 
greve ficam como acumulo histórico da classe que reivindicamos: 1) 
A situação d@s trabalhadores/as terceirizados, tão fragilizados em 
seus direitos e tão expostos a represálias do patrão, só podem ser 

resolvidos de uma maneira: através de sua AUTO-
ORGANIZAÇÃO para a AÇÃO DIRETA, esta como único 
meio de avançar na luta d@s trabalhadores/as, afinal “a 
emancipação d@s trabalhadores/as será obra d@s 
próprios trabalhadores/as” 2) A solidariedade de classe é 
fundamental para avançarmos nas lutas, neste sentido a 
ação d@s estudantes e servidores/as reunid@s na Se-
cretária de Solidariedade aos Terceirizados e 
Estagiários é exemplar, mostrando na prática como 
quebramos o corporativismo na prática e construímos 
um projeto de unidade dos “de baixo” contra “os de 
cima”, avançando na construção do Poder Popular. 3) É 
nas lutas, em nossa prática cotidiana, que abrimos os 
caminhos e descobrimos como enfrentar a barbárie de-
ste sistema, seja em sua face da privatização e precariza-
ção de direitos, bem como do burocratismo e pe-
leguismo sindical  - que nada mais é que o interesse do 

patrão em nossos organismos de luta. 
LUTAR, CRIAR, PODER POPULAR! 

 

Um salve, aos nossos companheiros e amigos tra-

balhadores terceirizados do restaurante univer-

sitário da UFPR! 

“Na segunda feira, dia 26 
de março, os trabalhadores 
recebem a notícia de sua 
vitória: um aumento de 50 
R$ em seu vale refeição por 
dois meses, para que neste 
período a empresa possa 
criar meios de acrescentar 
algum aumento real ao 
salário d@s trabalhadores.” 
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Privatização:   
Quem paga essa conta são os trabalhadores 

Por outro lado visualizamos que o modelo de desenvolvimento 
econômico adotado pelo Brasil se baseia na expansão do crédito, 
observando que a economia a nível mundial entra em recessão e que 
os altos níveis de inadimplência levam boa parte da população a já 
estar de fora do serviço de crédito (7,3% em novembro 2011). Nesse 
sentido parece que se faz interessante fazer das carteirinhas cartões 
que façam de toda a comunidade universitária, potenciais clientes, ou 
seja, pagadores de juros ao Banco Santander; escancarando a política  

que expande o poder de compra do povo com base no endividamento 
da população e no aumento do lucro do setor financeiro ao invés de 
propiciar aumentos reais tanto aos salários bem como às bolsas estu-
dantis. 
Mais surpreendente do que esse “brinde” – a possibilidade de utilizar de 
igual intenção, portanto devemos estar atentos e organizados para não 
sermos pegos de surpresa por mais um ataque do nosso querido reitor 
Zaki Akel.  

Em nossa Universidade, a privatização já não é algo tão fora do 
comum, ela é vivenciada todos os dias - basta que você observe aten-
tamente os espaços da Universidade. Você passa pelo pátio e quem faz 
a segurança do espaço é um trabalhador terceirizado que é vinculado à 
empresa Poliservice; quando você chega à portaria de seu setor, na 
recepção, encontra um trabalhador também da empresa Poliservice; 
anda pelos corredores e nota que a pessoa que faz a limpeza do 
espaço é vinculada a WW SERV; vai almoçar no RU e se depara com 
funcionários da empresa Orbenk; passa por algum 
funcionário da manutenção que usa o uniforme da 
CDN...  Isso sem falar em tod@s @s trabalhadores 
do hospital de clínicas que já são terceirizados e 
daqueles que serão contratados por esse regime de 
serviço via PL 1749 que cria a EBSRH. Pois é, de 
forma sorrateira e invisível, boa parte dos serviços 
da Universidade passaram para as mãos do setor 
privado.  
 
As primeiras terceirizações ocorreram a cerca de 20 
anos, na UFPR existe já há 33 anos a FUNPAR (Fundação da Universi-
dade Federal do Paraná) que tem por objetivo contratar funcionários 
que não existem no quadro público, até mesmo porque não abre con-
curso para determinadas áreas. Em trecho de matéria do site do Jornal 
da Comunicação do dia 19.09.08 encontramos a seguinte passagem 
“Ainda segundo Borges, a Universidade gasta, em média, 15 milhões 
de reais por ano com a terceirização. Isso inclui o pagamento dos 
salários, os encargos sociais, o lucro da empresa, taxas administrativas 
e custo com material, etc., esclarece.” (http://
www.jornalcomunicacao.ufpr.br/node/4882, negrito nosso). O então 
assessor de comunicação da Pró-reitoria de Administração, José Clóvis 
Pereira Borges, deixa claro que a lógica do lucro se coloca na Universi 

dade por meio das terceirizações, onde o Estado cede a uma empresa 
parte de um serviço público. Esse, novamente, é o ponto mais prob-
lemático desses tipos de contratos, pois um serviço, até então público, 
passa a ter como função também a geração de lucro para uma em-
presa, afinal elas não prestam serviços por altruísmo. As relações de 
trabalho sempre são flexibilizadas, pois os contratos destes trabalha-
dores, os terceirizados, sempre são mais precários e com uma carga de 
direitos menor; em especial destaca-se a falta de estabilidade o que 

dificulta sua organização para a manutenção, ga-
rantia e a conquista de direitos básicos como as 
férias. 
 
Desta maneira concluímos que os trabalhadores 
que são prejudicados em duplo sentido: por um 
lado aqueles que pagam impostos (em sua imensa 
maioria trabalhadores) para terem acesso a algum 
tipo de serviço público vêm seu dinheiro drenado 
para o lucro das empresas e por outro, aqueles que 
trabalham sob tal regime de contratação, a terceiri-

zação, têm seus contratos “flexíveis” e são vitimas da brutal exploração 
que é a realizada pelas empresas considerando que, afinal, elas sequer 
respeitam os direitos garantidos pela CLT, tornando-os vitimas de re-
taliação (demissão) se cogitam se organizar para exigir o cumprimento 
de direitos trabalhistas. E não podemos deixar de observar que o 
público que recebe o serviço também é vitima dessa política que pau-
latinamente sucateia tal serviço, que passa a ter como objetivo central 
o lucro e não a sua execução em si. Estes processos denunciam a pri-
vatização da estrutura pública e a continuação do processo de neolib-
eralização, pois não devemos encará-los como fatos em separado, mas 
sim como uma política articulada de desmonte do serviço público.  

170 anos - Kropotkin 

Eram com estas palavras que Kropotkin se dirigia “Aos Jovens” e é esse 
com esse espírito que queremos evocar quando chamamos nesta coluna 
aquele que ousou dizer as “Palavras de um Revoltado” e mais, viver como 
um!  
 
Um pouco de sua biografia:  
 Recordamos então das contribuições de Piotr Kropotkin, dos 170 anos de 
seu nascimento e de sua trajetória como filho de nobres da Rússia czar-
ista, à militante e teórico intelectual anarquista. Ele, desde muito jovem 
cativou-se pelos mistérios da natureza e da sociedade e encontrou no 
ambiente aristocrático no qual foi criado, o qual de 
certa maneira trouxe contribuições, estímulos para 
suas conclusões acerca das causas da desarmonia 
entre os homens figuradas nas frias relações de domi-
nação senhorial entre seu pai e aqueles que viviam 
sob seu julgo. ‘Serviu um ano como ajudante de or-
dens do czar Alexandre II e cinco anos como oficial do 
exercito russo na Sibéria onde também deu se-
guimento a seus estudos e pesquisas como geógrafo, 
a continuidade, porém da carreira militar era incom-
patível com suas aspirações, a crueldade com que 
eram tratados os poloneses dissidentes que se opun-
ham ao domínio russo fez-lhe abdicar das prerrogati-
vas da farda’* e como não depravado pelo ócio dedi-
cou sua vida então a estar junto ao povo. ‘Em 1871, já 
reconhecido como cientista, recusa o secretariado da 
sociedade geográfica russa e abre mão de sua her-
ança e benesses aristocráticas para se dedicar a re-
flexão política e causas sociais. ’* Movido por tais as-
pirações viajou a Genebra para conhecer a seção local 
da Associação Internacional dos Trabalhadores 
(AIT) e ao notar desiludido o quanto tal seção estava 
comprometida com as candidaturas oficiais de mem-
bros da pequena burguesia, foi conhecer em 1872 a 
fração ‘bakunista’ da AIT nas montanhas do Jura, sul 
da França. A Federação Jurassiana pautava madura 
crítica à estrutura centralizada da AIT em um Con-
selho Geral, pois compreendia e denunciava que tal 
centralização não só feria como também travava as 
reais intenções da organização em coordenar a luta 
direta dos trabalhadores e posicionar-se contra o 
patronato.  
“A ausência de distinção entre chefes e membros da Federação Juras-
siana contribuía para que cada membro dessa última se esforçasse 
para formar uma opinião pessoal e independente sobre todas as 
questões. Vi que os operários ali não eram uma massa conduzida por 
uma minoria que dela se servia para alcançar objetivos políticos; os 
seus líderes eram simplesmente os camaradas mais empreendedores 
– agiam mais como iniciadores do que como chefes. [...] E estou fir-
memente convencido de que se a Federação Jurassiana desempenhou 
um papel sério no desenvolvimento do socialismo, foi não somente 
por causa da importância das ideias antigovernamentais e federalis-
tas de que [se fez] paladina, mas também pelo bom-senso dos relo-
joeiros do Jura.” *  
‘Dessa experiência [Kropotkin] recolheria o 
princípio que o nortearia por toda sua vida; do 
coração do vale do Jura ele levaria o pulsar do 
seu socialismo, e dali sairia como anarquista. ’* 
Ao regressar para a Rússia passa a contraban-
dear para o seu país livros e jornais 
revolucionários; ingressa no Círculo 
Tchaikovski, contribuindo inicialmente com a 
socialização dos conhecimentos adquiridos na 
Suécia e posteriormente atuando nos trabal-
hos práticos mais expressivos do grupo junto 
aos operários de São Petersburgo, através do 
fomento da propaganda socialista; somadas a 
essas ocupações havia também sua dedicação 
aos trabalhos acadêmicos e a pretensão de 
transformar as terras de seu recém falecido pai em uma comuna cam-
ponesa, abdicando desse modo todo seu direito a herança. Preso em 
1874, forja auspiciosa fuga indo refugiar-se na Europa Ocidental, perman-
ecendo ali em exílio por 40 anos. Seu apreço e vasto conhecimento pelas 
Ciências Naturais – ele buscava em tal área do conhecimento humano a 
sustentação científica para o Anarquismo, objetivo maravilhosamente 
agregado em sua obra: O Apoio Mútuo - atribuiu-lhe o reconhecimento 
da comunidade científica – colaborava com publicações para periódicos 
como Time e Nature; sua convicção, no entanto da prioridade de suas 
atribuições e vida como militante fizeram-lhe abrir mão da estabilidade 
profissional que os caminhos acadêmicos podiam-lhe proporcionar, justa-
mente por considerá-los incompatíveis com suas aspirações – recusa, 
além de diversas honrarias, uma Cátedra em Cambringe. A morte traga-
lhe aos 79 anos, debilitado por uma pneumonia.  

“Aos Jovens é que quero falar hoje”, o que Kropotkin tem a 
nos dizer: 
Notável é a critica que se figura a partir da contribuição teórica e 
das experiências de Kropotkin quanto às instituições e ao saber 
acadêmico. Primariamente, a consciência de classe pautada a partir 
da compressão dos instrumentos – que extrapolam os unicamente 
econômicos, mas que, no entanto os sustentam – de dominação 
social demonstra-se fundamental. Pois não é somente através da 
apropriação dos meios de produção e da venda da força de tra-
balho que se diferenciam as classes sociais dentro da conjuntura 

capitalista: o espectro é mais amplo e abarca 
tanto o acesso ao conhecimento quanto a 
gestão dos recursos econômicos. A uma mi-
noria é mantida a possibilidade de frequen-
tar ininterruptamente – desde jovem idade – 
espaços escolares e acadêmicos, sendo o 
saber que lhes é transmitido oculto de uma 
multidão de homens e mulheres que per-
manecem inclusive excluídos de qualquer 
possibilidade de emancipação e de bem 
estar social que poderiam lhes proporcionar 
as tantas ciências estudadas. O conheci-
mento, na sociedade capitalista, visa mantê-
la a serviço das classes dominantes, quando, 
seja através do desenvolvimento de uma 
seda mais brilhante ou de um metal mais 
resistente para o fuzil, primazia o lucro de 
senhores ante qualquer probabilidade de 
extensão dos muros das academias. Reforça-
se, diante disso a necessidade de compro-
misso revolucionário dos acadêmicos que 
têm em si – justamente por conta do acesso 
que desde cedo tiveram a educação – reais 
possibilidades de, estando junto ao povo 
oprimido, lutar junto a ele por sua libertação. 
 
"E nesta luta sem fim, quantas vezes o 
trabalhador, sucumbindo sob o peso dos 
obstáculos, não se perguntou em vão: 
"Onde estão, pois, esses jovens, que estu-
daram à nossa custa? Esses jovens que 
alimentamos e vestimos enquanto eles 

estudavam? Para quem, com o dorso curvo sob o fardo, e o 
ventre vazio, construímos essas casas, essas academias, esses 
museus? Para que, com o rosto pálido, imprimimos esses belos 
livros que não podemos sequer ler? Onde estão esses profes-
sores, que dizem possuir a Ciência humanitária e para quem a 
Humanidade não vale uma espécie rara de lagartas? Esses 
homens, que falam de liberdade e nunca defendem a nossa, 
pisoteada todos os dias? Esses escritores, esses poetas, esses 
pintores, todo esse bando de hipócritas que, em uma palavra, 
com lágrimas nos olhos, falam do povo, e que nunca se encon-
traram ao nosso lado para nos ajudar em nossos trabal-
hos?”Aos Jovens  

 
Tais críticas são válidas ainda hoje – 
época em que muito pouco se modifi-
cou a lógica da produção do saber 
acadêmico. Temos de repensar o 
nosso papel na sociedade, como pro-
dutores e portadores do conheci-
mento de maneira a não restringi-lo e 
privilegiá-lo aos interesses das classes 
dominantes, assumindo assim um 
compromisso com os de baixo, reper-
cutindo os sentimentos de soli-
dariedade e fomentando o projeto de 
sociedade justa e igualitária no qual 
acreditamos.   

Kropotkin escreveu sobre diversos elementos que compõe a 
dinâmica de nossa sociedade, como casamento, propriedade e 
salariado; sempre guiado por uma perspectiva libertária, ques-
tionando o papel de tais instituições e propondo uma nova forma 
de organização social baseada na seguinte prerrogativa, carac-
terística do anarco-comunismo: “de cada um segundo suas possi-
bilidades, a cada um segundo as suas necessidades”. Suas princi-
pais obras publicadas dentre 1879 e 1901 são representadas por 
Palavras de um Revoltado – agrupado de cartas publicadas du-
rante longo período que se denominavam Lé Revolté e foram 
proibidas de circular; A Conquista do Pão; Campos, Fábricas e Ofi-
cinas; A Grande Revolução – reflexões sobre a Revolução Francesa; 
Em Torno de uma Vida – ensaios biográficos; Ciência Moderna e o 
Anarquismo; e A Moral Anarquista. Tais obras compõem leitura 
indispensável!  

“É aos jovens que quero falar hoje. Que os velhos – os velhos de coração e de espírito, bem entendido – ponham o livro de 
lado para não fatigarem inutilmente seus olhos com uma leitura que nada lhes dirá.(...)”  
“Suponho que vos aproximais dos dezoito ou vinte anos: que acabais vossos aprendizados de uma profissão ou vosso estu-
dos: que ides entrar na vida.” 
" (...) não é para fazer dela um instrumento de exploração, e seria preciso ser bem depravado, bem carcomido pelo vício, 
para nunca ter sonhado, um dia, aplicar sua inteligência, sua capacidade, seu saber, para ajudar a libertação daqueles que 
pululam hoje na miséria e na ignorância." Aos Jovens  

“a Universidade gasta, em 
média, 15 milhões de reais 
por ano com a terceirização. 
Isso inclui o pagamento dos 
salários, os encargos sociais, o 
lucro da empresa, taxas ad-
ministrativas e custo com ma-
terial, etc., esclarece.” 

não é somente através da apropria-
ção dos meios de produção e da 
venda da força de trabalho que se 
diferenciam as classes sociais dentro 
da conjuntura capitalista: o espectro 
é mais amplo e abarca tanto o acesso 
ao conhecimento quanto a gestão dos 
recursos econômicos.  

Inicialmente a Reitoria de gestão de Zaki Akel demonstrou 
desinibido desdém ao movimento de Greve Estudantil pronunciando 

inclusive que não havia estudante em greve na 
UFPR, os jovens estavam de férias – por duas vezes 
o Conselho Universitário da Universidade Federal 
do Paraná (COUN) suspendeu a volta às aulas e 
prorrogou a data semana a semana. A questão é 
que os servidores técnicos administrativos haviam 
tomada uma atitude que foi a grande sacada do 
movimento: bloquear o site do portal do aluno 
através do qual são efetivadas as matrículas que, 
por mais que pudessem ser feitas manualmente, 
contavam com a resistência de estudantes e pro-
fessores em voltar às aulas antes de qualquer ne-
gociação. Comissões de negociação passaram a 
ser estruturadas, mas a Reitoria, porém negava-se 
em reconhecer e a negociar com os estudantes 
que perplexos frente a tal descaso acionaram um 
instrumento histórico de luta: Ocupação de Rei-
toria. Durante quatro dias, no prédio central da 
Reitoria, apenas estudantes estavam permitidos; 

que consequente à sua solidez e organização culminou na conquista 
de muitas pautas do movimento estudantil – já não fragmentado em 
pequenos grupos, mas massificado por aqueles que não preferem 
abster-se politicamente. Dentre as conquistas, citamos: abertura do 
RU no café da manhã, nos fins de semana e nas férias; aumento de 
50% em valor e quantidade de bolsas oferecidas pela universidade, 
aumento do acervo e do expediente das bibliotecas, indicativo da 
construção de moradia estudantil em Curitiba, Palotina e Litoral e 
ampliação dos laboratórios de informática da UFPR. 
 
Com essas conquistas históricas, sinalizamos três apontamentos im-
portantes: 1) a greve nunca teria ocorrido simplesmente pela mão 
da “direção” ou da “vanguarda” do ME, mas foi um sucesso 
porque contou com a adesão orgânica da base mobilizada; 2) o 
método de tomada de decisões (democracia direta) e de atuação 
(ação direta) se mostrou extremamente importante para a eficiência 
e sucesso do processo; 3) a consolidação de atitudes combativas 
como a greve e a ocupação - quando feitas de forma organizada e 
democrática - como instrumentos de luta, extremamente ne-
cessários e eficientes. 
Mas a luta não para por aí! Como as conquistas estudantis estão 
agora na mão de gestores e burocratas da universidade, cabe a nós – 
estudantes – garantirmos nossas conquistas e continuar lutando por 
inúmeras outras demandas que não nos foram contempladas na 
greve. E assim, um dia estudarmos em uma universidade universal 
que seja pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. 

As lutas - na atual conjuntura - parecem ser algo de um passado 
longínquo e distante e que ao tentarmos lembrarmos-nos de con-
quistas efetivas e substancias do 
movimento estudantil tal distancia se am-
plia. Entretanto, situação peculiar ocor-
reu no último semestre de 2011 na 
UFPR. Momento de efervescência de estu-
dantes, técnicos e professores que num 
impulso de resistência aos decretos gover-
namentais provindos das políticas neolib-
erais, organizaram-se e incitaram a base 
de suas categorias a lutar pelo que é 
próprio do bem estar social e de uma edu-
cação pública, gratuita e para todos.  
Que problemas nas universidades e mo-
tivos para se mobilizar existem não nos 
parecer ser nenhuma novidade. O que 
surpreendeu a todos nós foi o modo 
como se configurou a nossa luta: A greve dos técnicos resistia já por 
dois meses e a convocada então Assembléia Geral dos Estudantes 
mobilizou e contou com a participação de cerca de 500 discentes – 
muito diferente do habitual quadro de apenas alguns poucos mili-
tantes independentes junto a outros pertencentes a coletivos organi-
zados atuantes – que denunciaram e indignados tomaram conheci-
mento das precariedades vivenciadas pela comunidade universitária 

nos cursos que compõe os campi da UFPR 
em Curitiba, Caiobá - Matinhos e Palotina. 
Convictos da legitimidade da greve dos 
técnicos administrativos e da necessidade de 
um brado também da categoria estudantil 
decidiram por também iniciarem um 
movimento de greve dos estudantes, o que 
em muito trouxe força e impulsionou o 
movimento de greve dos professores que já 
estava latente. A intenção dos ânimos era a 
construção de uma greve unificada, objetivo 

que, no entanto não foi plenamente alcançado – cada categoria ne-
gociou individualmente suas pautas – porém construiu-se uma as-
sembléia e dois atos unificados, figurando a solidariedade mútua e o 
quão indispensável era a luta da base que então se levantava.   
 

Greve e ocupação 

Instrumentos de luta, ação direta e conquistas 

“Conquistas: abertura do RU no 
café da manhã, nos fins de se-
mana e nas férias; aumento de 
50% em valor e quantidade de 
bolsas oferecidas pela universi-
dade, aumento do acervo e do ex-
pediente das bibliotecas, indica-
tivo da construção de moradia 
estudantil em Curitiba, Palotina 
e Litoral e ampliação dos labo-
ratórios de informática da UFPR.” 

http://www.jornalcomunicacao.ufpr.br/node/4882
http://www.jornalcomunicacao.ufpr.br/node/4882

