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O coletivo Quebrando Muros lado a lado na Luta com os Terceirizados - pg.2 

 

Estratégia para a  

soberania alimentar e construção do poder popular.  

Coletivo Quebrando Muros  
Ano 3,  n° 6, Julho de 2013  

 

Editorial 
Saudações companheirxs! Nesse terceiro ano de Coletivo 

Quebrando Muros, apresentamos a sexta edição do jornal A 
fagulha. Damos ênfase em duas importantes questões, a pro-
ximidade da copa do mundo e as implicações que isso tem: 
garantir os interesses da classe dominante e justificar o au-
mento da repressão para os de baixo; e a questão dxs tercei-
rizadxs, a quarta categoria da universidade, invisível aos o-
lhos de quase todxs nós, trabalhando em condições mais do 
que precárias para manter a UFPR funcionando.  

Boa leitura e viva os que lutam!  
 

Pg. 4 

quebrandomuros@riseup.net 

quebrandomuros.wordpress.com 
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O que é a terceirização?     

 

A terceirização configura uma 
medida recorrente nas instituições 
públicas do país, inclusive nas 
Universidades Federais como a 
UFPR.  Tal prática é caracterizada 
pela contratação de empresas privadas 
por via de licitações, modo pelo qual o 
menor preço oferecido pela prestação 
de serviço tem prioridade. 

Assim, a instituição pública é 
poupada de abrir concursos. Essa 
ação configura-se como uma 
privatização, uma vez que traz consigo 
uma lógica de lucro para o setor 
público, desvirtuando o foco do 
serviço, que é pago com as 
contribuições de todos os brasileiros. 

O desdobramento desta ação 
vai ainda mais além nesta subversão 
da lógica público/privado, na medida 
em que traz problemas tanto para os 
usuários do serviço prestado quanto 
para os trabalhadores terceirizados. As 
c o n d i ç õ e s  d e  t r a b a l h o  e 
consequentemente a prestação de 
serviço precarizam-se  na medida em 
que os direitos trabalhistas são 
negligenciados e a estabilidade no 
serviço é inexistente. Assim, a mão-de
-obra torna-se cada vez mais barata 
por essas empresas que visam 
aumentar a sua margem de lucro. 

         Na UFPR diversos serviços 
técnicos têm sido exercidos por 
trabalhadores de quatro principais 
empresas terceirizadas; nos campi, no 
Hospital das Clínicas e no Restaurante 
Universitário. São eles os técnicos da 
manutenção, da segurança e portaria, 
auxiliares de cozinha e cozinheiros do 
RU e da limpeza. Isto sem contar os 
trabalhadores das cantinas e dos 
Xerox. 

 As condições de trabalhado 
enfrentadas são exemplo nítido da 
precarização que este tipo de 
privatização tem a oferecer. 

 

Desvio de função e assédio moral 

     Os trabalhadores terceirizados, 
responsáveis por deixar a UFPR em 
condições de funcionar, são quase 
i n v i s í ve i s  p e l a  Comu n i d ad e 
Acadêmica. Em um lugar de 

r e p r o d u ç ã o  e  p r o d u ç ã o  d e 
conhecimento, que em teoria visa 
emancipar e desenvolver as pessoas e a 
sociedade, centenas de trabalhadores 
são expostos a situações insalubres e 
perigosas, não recebem os materiais de 
proteção adequados e muitas vezes nem 
os adicionais, que por lei são garantidos. 

 Rotineiramente os trabalhadores 
passam por assédio moral e desvio de 
função.  Existem diversos casos de 
racismo e outros tipos de humilhação 
realizados por superiores e inúmeros 
casos de encanadores que são postos 

para cortar árvores, funcionários da 
manutenção que têm que limpar 
excrementos de pombos e de humanos, 
varredores que acabam lidando com lixo 
tóxico e não recebem adicional de 
insalubridade. 

Proteção individual 

     Os problemas e a falta de 
condições para o desempenho das 
funções dos terceirizados não se 
resumem “apenas” a humilhações e o 
não recebimento de adicionais salariais. 
A proteção individual e os materiais 
utilizados em cada função específica 
também são problemas sérios que vêm 
sendo deixados de lado pelas empresas e 
pelos sindicatos relacionados a cada 
categoria e também pela administração 
da UFPR. 

 Os equipamentos de proteção 
individual (EPIs) são de extrema 

importância para a segurança dos 
servidores. No entanto, existe um 
enorme descaso em relação a isso, 
pr inc ipa lmente  no  caso  dos 
trabalhadores da manutenção, por 
parte da empresa CDN e da 
Universidade. 

 Serventes (que são servidores da 
manutenção) trabalham expostos ao 
sol e não recebem protetor solar nem 
roupas apropriadas; funcionários 
cortam galhos altos de árvores e não 
recebem cintos e proteção adequada - 
podendo se machucar seriamente, 

como já aconteceram várias vezes; 
funcionár ias da l impeza, que 
diariamente tem contato com produtos 
químicos nocivos à pele, muitas vezes 
não recebem luvas de proteção ou 
uniforme em boas condições para o 
exercício de suas funções. 

Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) 

 
 A CIPA é uma comissão que 
deveria ser composta por empregados 
e empregadores de uma empresa 
qualquer, visando proteger os 
funcionários de riscos à segurança. Na 
UFPR, as empresas terceirizadas não 
explicam aos trabalhadores o que é 
CIPA, não fazem reuniões mensais 
com os empregados (o que é previsto 
por lei), nem divulgam eleições, o que 
acaba por gerar vários riscos à saúde  

dos trabalhadores e os impede de 
discutir e garantir melhores condições 
de trabalho e proteção contra 
acidentes. 

Desvalorização e descaso com o 
trabalho dos terceirizados 

     Além de sofrerem diariamente 
com inúmeros problemas no trabalho, 
os funcionários terceirizados da 
UFPR, como “recompensa” por 
manter a Universidade em condições 
de funcionar, recebem salários 
baix íss imos ,  demonstrando a 
desvalorização destas funções que são 
essenciais. 

 Tais trabalhadores ganham, no 
geral, o piso de sua respectiva 
categoria. Por exemplo, considerando 
os descontos, funcionários da 
manutenção recebem de R$500 a 
R$1100 e funcionárias da limpeza 
ganham em torno de R$500. Além 
disso, a cada dia que um funcionário 
falta são descontados em torno de 
R$60, sendo que vários destes 
funcionários recebem menos de R$30 
reais por dia. 

 Assim, sabendo que os 
terceirizados têm um contrato de 
trabalho frágil e consequentemente 
pouco poder de organização, somos 
nós, estudantes, professores e 
servidores, que devemos nos 
mobilizar e exigir que estes homens e 
m u l h e r e s  n ã o  s e j a m  m a i s 
marginalizados como vêm sendo. 
Nós, então, devemos lutar com eles 
lado a lado contra a precarização que a 
privatização terceirizada acarreta para 
a Comunidade Acadêmica e para a 
educação como um todo. 

TERCEIRIZAÇÃO OU ESCRAVIDÃO? 
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1 milhão. Esse é o número de 
manifestantes em Paris no dia 13 de 
maio de 1968. 8 milhões de 
trabalhadores em greve no dia 22. 
Fábricas ocupadas e universidades 
t ransformadas  em organismos 
autogeridos. Maio de 68 é especial para 
nós estudantes, pois nasceu de dentro 
das universidades. 

Era um período de crise política e 
cultural. Havia 10 anos de General de 
Gaulle no poder. Crescente era o mal 
estar causado pela sociedade capitalista 
da produção e do consumo. A 
universidade era retrógrada. Alguns 
desejavam torná-la condizente com o 
tempo em que viviam. Outros 
apontavam o problema não só na 
universidade, mas na sociedade que a 
gerava. 

No dia 3 de maio, após o 
fechamento da universidade de Nanterre, 
a universidade Sorbonne foi ocupada por 
estudantes. Nesse mesmo dia, a polícia 
os reprimiu e os prendeu. No dia 10, o 
Quartier Latin, bairro da periferia de 
Paris, foi ocupado. No dia seguinte, o 
estado voltou a dialogar com cassetetes e 
gás lacrimogênio. O povo se solidarizou 
e o 13 de maio foi um dia de paralização. 
Nesse mesmo dia, a polícia, recebeu a 
ordem de se retirar da Sorbonne. Os 
estudantes voltaram a ocupar o lugar ao 
q u a l  p e r t e n c i a m .  F o r m a s 
autogestionárias de organização 
predominavam. Reuniam-se em 
assembleias e comitês de ação, onde não 

importava a ideologia, mas sim a política 
prática e relevante para a revolução em 
andamento. A democracia direta era 
realidade. 

Eles compreendiam que não 
transformariam a sociedade sozinhos. 
Panfletos eram distribuídos aos milhares em 
frente às fábricas, chamando os 
trabalhadores às universidades, clamando 
por unidade da classe, juntar forças em vista 
das insatisfações e anseios para construir 
algo novo. Mas as lideranças e burocracias 
sindicais da Confederación Generale du 
Travail (CGT) não desejavam uma 
revolução. Chamavam os estudantes de 
baderneiros e pequeno-burgueses. Durante 
as manifestações, agrediam-nos, segregavam-
nos, dividiam o movimento. 

No final do mês a assembleia nacional é 
dissolvida, acordos são feitos entre as 
direções sindicais e os patrões, a polícia faz o 
trabalho sujo de desmanchar organizações de 
esquerda e o Maio acaba. Mas não em 
branco. Maio de 68 foi além das reformas 
trabalhistas e universitárias. Mudou a forma 
de se pensar, não somente no nivel cultural e 
individual, mas também nos movimentos 
sociais. Vemos de que lado estão as 
lideranças sindicais burocráticas. Vemos que 
nós, estudantes, somos sim capazes de 
processos revolucionários. E vemos que eles 
são possível somente na solidariedade entre 
estudantes e trabalhadores. 

Maio de 68 mostra que a semente da 
liberdade está plantada entre nós, que outra 
sociedade é possível. E vamos cultivando! 

Das Universidades às Ruas: Maio de 68 e a 

Revolta Estudantil.  

No mês de maio em 2010 surgia publicamente o CQM, afinal o 
grupo de “garotxs” já se reunia desde fins de 2009. Tal grupo refletia 
sobre a necessidade de estabelecer novas práticas no movimento 
estudantil: combativas, para enfrentar as (contra) reformas da educação 
implementadas pelo Estado; e transformadoras em sua forma para 
enfrentar o aparelhamento e burocratismo do próprio movimento. A 
autogestão, conceito tão precioso para nós, era um princípio, pois é a 
forma política/econômica que assume o projeto dos explorados/as para 
emancipar-se e buscar o controle de suas vidas. Naquele momento era 
estudada ao menos há um ano no GEA (Grupo de Estudos em 
Autogestão), espaço responsável por formar uma geração de militantes. 

Podemos afirmar que o espírito de atuação ainda é o mesmo, fazer do 
CQM um veículo para novas práticas que possam fomentar o 
protagonismo dos de “baixo”. Foi assim em 2011 como em 2012 onde 
atuamos com nossa modesta força nas greves da UFPR. Só assim junto 
aos movimentos sociais podemos contribuir com a construção do Poder 
popular, Falando em poder popular... 

 

 Aproximando-se dos de “baixo” 

 

Sempre soubemos que não podíamos nos organizar somente entre 
os e as estudantes, porém na Luta de Classes escolhemos um lado, o dxs 
exploradxs, mas não com quais deles lutamos, nunca deixamos de atentar 
para a necessidade de “quebrarmos os muros” da Universidade. Por meio 
de um grupo afim o NASG (Núcleo de Saúde e Alimentação Germinal), 
que desde 2009 realizava trabalhos com hortas escolares/comunitárias 
onde estudavam os filhxs de trabalhadorxs, buscando inserir as práticas 
libertárias nestes espaços por meio da educação popular. A estes ousado 
esforço devemos a frente comunitária do CQM, que hoje tem seus 
trabalhos localizados na Vila Torres, em especial na Escola Manuel Ribas, 
onde apoiamos a formação do Grêmio da escola, a horta escolar/
comunitária e um pré-vestibular. Podemos elencar também nosso esforço 
de solidariedade com os terceirizadxs da Universidade, com destaque para 
Greve dos RUs de 2012. 

Passaram-se 3 anos e passaram ao menos alguns mais, até que 
possamos construir uma sociedade socialista. Seja na universidade, escolas, 
bairros, sindicatos e movimentos sociais, onde nossas pernas permitirem 
estaremos, no lugar que escolhemos “abaixo e a esquerda” . 

Quebrando Muros: 
Três anos abaixo e à 

esquerda! 
Uma mudança na forma de se pensar os movimentos sociais 
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Como já dizia Galeano, poeta 
uruguaio, que os ninguéns, filhos de 
ninguém e donos de nada, não 
aparecem na história oficial, aparecem 
nas páginas policiais da imprensa local 
e custam menos do que a bala que os 
mata. No dia sete de maio a imprensa 
anunciava com grande alegria que a 
região metropolitana de Curitiba 
recebia sua primeira Unidade Paraná 
Seguro, em Colombo, entre as vilas 
Zumbi e Liberdade.  Nesta mesma 
reportagem informam que segundo a 
Secretaria de Estado da Segurança 
Pública (Sesp) uma próxima UPS está 
sendo planejada para o município de 
São José dos Pinhais.  

A UPS de Colombo se soma a 
outras doze UPSs, dez instaladas 
em Curitiba - nos bairros Uberaba, 
Parolin, Sítio Cercado, Tatuquara, 
Cajuru e cinco na Cidade Industrial – 
Vila Sabará, Vila Verde, Vila Nossa 
Senhora da Luz, Vila Sandra e Caiuá; e 
outras duas no interior do Paraná - 
uma em Cascavel, outra em Londrina. 
O projeto do Paraná, que se inspira 
nas UPPs do Rio de Janeiro —  com a 
diferença de não possuir  a 
participação do Exército, somente da 
Polícia Militar, —  tem a semelhança 
de ser uma política de segurança com 
um verdadeiro terrorismo de estado, 
no que eles dizem ser a guerra contra 
o tráfico. 

 

A escolha da cidade de Curitiba em 
ser uma das sedes da Copa do Mundo, 
em 2014, causou uma serie de intrigas. 
Os lideres políticos e econômicos da 
cidade afirmam a importância econômica 
do evento e o legado que deixará para o 
turismo, segurança, transporte e para a 
rede hoteleira. Como aponta o prefeito 
da cidade de Curitiba: “Terei a honra de ser 
o prefeito de Curitiba no momento em que a 
cidade sediará uma Copa do Mundo de futebol. 
Este evento traz grandes alegrias, mas também 
grandes responsabilidades.” Entretanto, 
movimentos sociais apontam que os 
i n v e s t i m e n t o s  g a s t o s  n o s 
empreendimentos da copa continuam a 
demonstrar o papel do Estado frente à 
não resolução dos problemas da classe 
trabalhadora, no que tange ao Direito à 
Moradia Adequada, o Direito de Ir e Vir, 
o Direito ao Trabalho, o Direito ao Meio-
Ambiente, o Direito à Dignidade e 
Integridade Física.  

É importante relembrar que o 
projeto da copa do mundo em Curitiba 
seria a retomada de projetos que visam 
estabelecer a cidade de Curitiba como 
cidade modelo. Na qual as áreas centrais 
são bem estruturadas e ocupadas pela 
população mais rica, e nas áreas 
periféricas se assenta a população mais 
pobre.  

 

 

 

 

Curitiba, cidade modelo?  

 

Durante a década de 80, a cidade 
de Curitiba inchou devido à chegada de 
grande número de trabalhadores do 
campo que estavam sendo expulsos de 
suas terras, período chamado de 
“revolução verde”. A população que 
chegava não possuía dinheiro, nem 
trabalho, e construiu suas casas nos 
locais mais próximos da rodoviária, e 
que ainda não estivessem ocupados. 
Assim, grandes áreas com ocupações 
irregulares e debilidades sociais —
  como falta de transporte, saúde e 
educação — foram se estabelecendo 
nestas regiões (por exemplo: Grande 
Boqueirão, vila Torres, Tatuquara) 

Entretanto, no final da década de 80 e 
inicio dos anos 90 um plano diretor 
para a cidade de Curitiba foi 
concretizado. Um dos grandes projetos 
estabelecidos foi o transporte público 
(tubos e vias do biarticulado) e o 
estabelecimento de parques em áreas 
nobres. Assim, as áreas centrais onde 
permanecia a população pobre foram 
desocupadas e revalorizadas. Estas 
pessoas foram deslocadas para regiões 
periféricas da cidade, como a Cidade 
Industrial de Curitiba – CIC. Uma das 
únicas vilas que resistiu, e permaneceu 
em área central, foi a Vila Torres. 

Como, em 2013, a cidade 
continua em expansão, constantemente 
o plano de cidade modelo necessita de 
novos projetos para se manter. A copa 
do mundo é apenas mais um. Mas, à 
custa de quem é mantida a área central 
limpa e organizada? 

Revitalização ou higienização da 
população pobre? 

 

As obras da copa do mundo 
vão muito além dos gastos públicos 
com as revitalizações de rodoviária, 
aeroporto, estádio de futebol. 
Políticas de limpeza social tem sido 
estabelecidas desde 2009, como as 
revitalizações da rua Riachuelo. Uma 
em p r een d ed o r a  d a  r e g i ã o , 
comentando a  r espei to  da 
finalização das obras, afirma que “A 
mudança aqui foi completa, víamos pessoas 
sendo roubadas em plena luz do dia, 
direto. Agora atendemos gente de todas as 
classes”. Segundo um engenheiro do 
IPPUC, as reformas também 
contribuem para a melhoria da 
r eg i ão ,  um s ent imen to  de 
competitividade. “O comerciante vê que 
o lojista ao lado melhorou e também vai 
querer fazer reformas. É uma onda”. 
Assim, percebemos os verdadeiros 
anseios das obras: expulsão do 
público mais pobre (prostitutas, 
usuários de drogas, transeuntes de 
baixa renda) que frequentava a 
região, para que sejam deslocados às 
áreas mais afastadas do circulo 
central e da especulação imobiliária 
no local, fortalecendo tão somente a 
permanência de empreendimentos 
com grande lucro. Outros projetos 
que possuem essa característica, 
embora maquiados de teor cultural, 
são: Quadra Cultural (Bairro São 
Francisco) e a Vinada Cultural 
(Passeio Público). 

“Cença aqui patrão, eu cresci no mundão, onde o filho chora e a mãe não vê 

E covarde são, quem tem tudo de bom, e fornece o mal, pra favela morrer.” 
Criolo Doido, Música Subirusdoistiozin  

Cidade Modelo, Copa do Mundo e a criminalização da pobreza 

UPS  na CIC  

O governador Beto Richa durante o anúncio das UPS no Cajuru e Tatuquara 

A violência marcando a história dos “de baixo” 
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A concretização da política de 
segurança pública do Estado  

 

As Unidades Paraná Seguro 
apresentam como principal função a 
diminuição da violência de áreas de 
risco, ou seja, em regiões onde se 
aponta a existência de grandes 
pontos de tráfico de drogas.  Desta 
forma, o Estado assinala que os 
problemas de violência hoje são 
derivados do trafico de drogas e por 
isso há a necessidade de combatê-
los – fortalecendo a chamada guerra 
contra as drogas.  

Esquecem de mencionar que 
mais pessoas morrem com a guerra 
contra as drogas do que pelo uso 
das substâncias, sendo a guerra 
contra as drogas muito mais nociva 
e lesiva do que o uso destas. Assim, 
s e  p r o d u z e m  m o r t e s  e 
encarceramento em massa das 
pessoas mais pobres, numa guerra 
in justa e  há muito tempo 
incentivada, apoiada e produzida 
pelo Estado brasileiro, em que o 
c r ime  e  o  cr im inoso  s ão 
construídos; definem-se pessoas 
pobres como traficantes, e as que 
estão em posição econômica 
melhor, como usuários. Por 
exemplo, se um menino na favela é pego 
com uma grana no bolso, por ter acabado 
de receber o salário, e tiver passado na boca 
de fumo para comprar algumas trouxinhas 
de maconha, é preso como traficante.  

Em Curitiba, as atuações 
policiais nas UPSs já demonstraram 
quem vieram servir com sua 
t ruculência ;  os  t rabalhadores 
reclamam da sua atuação violenta. Na 
primeira UPS instalada no Paraná, 
Uberaba, houve reclamações sobre 
um caso de tortura realizado por um 
policial. A denúncia é de que um 

Saiba Mais:  

A luta pelo transporte público em Curitiba – Lafaiet 

Carta de Apresentação do Comitê Popular da Copa do Mundo de 2014, Curitiba - PR - Acesso 

em:www.portalpopulardacopa.org.br/index.php?

option=com_content&view=article&id=379&Itemid=285# 

Centro Histórico ganha novos ares - Acesso em: www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/

conteudo.phtml?id=1299181&tit=Centro-Historico-ganha-novos-ares 

Colombo recebe a 1ª Unidade Paraná Seguro da RMC - Acesso em: www.gazetadopovo.com.br/

vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1370105&tit=Colombo-recebe-a-1-Unidade-Parana-Seguro-da-

RMC 

Drogas: Uma guerra injusta produzida pelo estado brasileiro - Acesso em: www.brasildefato.com.br/

node/12844 

Fruet destacou a importância da idependência entre os poderes - Acesso em: www.curitiba.pr.gov.br/

noticias/fruet-destacou-importancia-da-independencia-entre-os-poderes/28230 

Qual legado a copa do mundo de 2014 deixará para o turismo? - Acesso em: www.falaturista.com.br/

rapaz, de 19 anos, foi abordado por 
policiais militares, sendo levado do 
local e ficando desaparecido por 
aproximadamente 5 horas. O rapaz 
apanhou e foi deixado por horas num 
porta-malas de um veículo.  

Esses são os fatos da política de 
segurança pública do Estado, real e 
concreta, que em nome do combate 
ao tráfico mata ou oprime o povo, 
revelando o conteúdo de defesa da 
classe dominante. Vale ressaltar que 
os pontos cujas UPSs foram instaladas 
são exatamente os pontos de 
passagem entre o Aeroporto e regiões 
próximas ao Estádio de Futebol. 
(Desenho - MAPA) 

 

“As pulgas sonham com comprar 
um cão e os ninguéns com deixar a 
pobreza, que em algum dia mágico 
a sorte chova de repente, que 
chova a boa sorte a cântaros; mas a 
boa sorte não chove ontem, nem 
hoje, nem amanhã, nem nunca, 
nem uma chuvinha cai do céu da 
boa sorte, por mais que os 
ninguéns a chamem e mesmo que 
a mão esquerda coce, ou se 
levantem com o pé direito, ou 
comecem o ano mudando de 
vassoura.” (Continuação do conto 
Os Ninguéns - Galeano)  

 

A violência policial se justifica 
pela implementação das UPSs, que se 
justificam por estarmos sediando a 
copa do mundo. Ao mesmo tempo, a 
escolha de Curitiba como cidade-sede 
se justifica para manter sua estrutura 
de “cidade modelo”. Demonstrando: 
para os ricos há uma cidade limpa, 
organizada e segura. Para os pobres, 
os ninguéns, a expulsão e violência 
continuam marcando sua história, a 
história dos “de baixo” em Curitiba. 

 

 

 Após a greve universitária de 
2012, a maior da história UFPR (mais de 
100 dias de greve), muitas pautas foram 
conquistadas pelo movimento estudantil, 
como a creche para filhos/as de mães e 
pais estudantes e trabalhadores, aumento 
da frota de intercampi, aumento na 
quantidade e valor de bolsas, convênios 
com escolas da rede pública para prática 
de docência para os cursos de 
licenciatura, auxilio para estudantes em 
estágio obrigatório e a histórica barragem 
da privatização do HC (via EBSEHR) 
entre outras pautas. Porém, na prática, o 
que vemos é que poucas pautas foram de 
fato efetivadas. Mas então a greve serviu 

para quê? Serviu para garantirmos a 
vitória na primeira fase da luta 
estudantil: a conquista e legitimação 
das pautas do movimento, tanto pela 
reitoria como pelos próprios 
estudantes. 

  Ao final da greve, algumas 
pautas seriam implementadas 
imediatamente e outras, que 
necessitavam de estudo e 
planejamento, seriam consolidadas em 
um determinado prazo através de 
comissões compostas por estudantes 
tirados em assembleia e 
administradores da UFPR. As pautas 
que requerem isso são: Moradia, 

Nova etapa do movimento estudantil da UFPR: 

O  Pós-greve! 

Comissão de Negociação e  Reitoria após a assinatura das pautas conquistadas na Greve 
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Duas importantes pautas 
foram conquistadas na greve de 
2012, que são históricas para a luta 
feminista estudantil: a garantia de 
que as casas estudantis da UFPR a 
serem construídas sejam mistas e 
aceitem mães com suas/seus 
filhas/os e estudantes grávidas, e a 
creche para a comunidade 
acadêmica. 

Essas necessidades 
fundamentais para as mães e pais 
estudantes, mas o que ocorre é 
uma fragilidade na política de 
permanência estudantil das 
universidades federais, em grande 
parte causada por um descaso do 
governo federal, o que muitas 
vezes leva a saída dos indivíduos 
do meio acadêmico por não terem 
um suporte mínimo para 
oferecerem as/aos filhas/os uma 
vida de qualidade. O mesmo 
Estado que “expulsa” essas mães/
pais e mulheres grávidas da 
universidade pela falta de 
assistência estudantil adequada, 
também lhes tira o direito ao 
domínio de seu próprio corpo, 
criminalizando o aborto, não lhes 
deixando outra alternativa senão 
gestar essas crianças e abandonar 
os estudos – ou abandonar a(s) 
criança(s).  

O descaso dos governantes 
é frequente em relação ao auxilio à 
mães e pais, trabalhadorxs e 
estudantes, e suas crianças. Por 
todo o país, milhares de mães têm 
seus pedidos de vagas em creches 
municipais negados, pois faltam 
vagas e creches, e não há 
investimentos. Em Curitiba, há 
aproximadamente 60 mil crianças 

em idade de educação infantil sem vagas 
em creches – quase 40% das crianças de 
0 a 6 anos. 

A luta pelo direito à creche é uma 
das mais antigas lutas das mulheres 
trabalhadoras/estudantes. As mulheres 
passaram a se inserir na indústria/
mercado de trabalho desde a Revolução 
Industrial (principalmente a partir do 
século XIX), porém, no Brasil, somente 
em 1943, com a consolidação das CLTs, 
a creche passa a ser um direito 
constituído em lei federal – que 

determina que os estabelecimentos com 
pelo menos trinta mulheres, com mais de 
16 anos, deveriam oferecer local 
apropriado onde as empregadas 
pudessem guardar, sob vigilância e 
assistência, os seus filhos no período de 
amamentação. 

Apesar disso, o direito era 
adquirido apenas para as trabalhadoras 

Assistência (PROBEM), Creche, Bolsa-estágio 
e Auxílio para estágio. Porém, na prática, 
muitas pautas ainda não viram a luz e as 
comissões do movimento geral ainda não 
começaram a trabalhar. Em parte, isto se deve 
a um desinteresse da reitoria em cumprir o 
acordo feito com o movimento estudantil 
durante a greve, mas o principal fator que 
impede estas comissões de funcionar é a 
desmobilização do movimento estudantil em 
relação à elas. Essa desarticulação dos 
estudantes em relação às comissões pós-greve 
se deve a uma dificuldade histórica de 
mobilizar o movimento estudantil geral 

durante o período letivo normal, o que dá total 
liberdade para a reitoria ignorar o que foi conquistado.  

Essa dificuldade deve ser superada se quisermos 
efetivar nossas suadas conquistas e avançar na luta, 
agora em seu segundo momento: o de efetivação das 
pautas conquistadas. Para isso, é necessário mais uma 
vez que os estudantes entrem em ação, pois não será 
através da benevolência dos gestores, tanto da reitoria 
como do DCE, que conseguiremos consolidar nossas 
demandas, mas, sim, pela força do movimento 
estudantil da UFPR, organizado e mobilizado nas 
bases, nos cursos, nos campi e nas ruas. Vamos mostrar 
que não desistiremos tão facilmente de nossas 
conquistas, vamos nos mobilizar! 

  Nós, do Coletivo Quebrando Muros, 
estamos nos mobilizando e animando as 
comissões das quais fazemos parte, mas não 
poderemos nem queremos retomar este processo 
de pós-greve sozinhos. A luta precisa da ajuda do 
máximo de estudantes, organizações e coletivos 
o possível. Para isso, convidamos todos/as que 
participaram, ou não, da greve de 2012 a 
animarem em seus cursos a retomada do pós-
greve para tirar do papel e concretizar as 
conquistas do Movimento Estudantil. Avante na 
luta estudantado! Pela efetivação das pautas 
estudantis da greve! 

com carteira assinada, excluindo mães/pais 
estudantes e autônomas/os. A criação da 
primeira creche para a comunidade 
acadêmica, no Brasil, data de 1972 – 29 
anos após o primeiro decreto – onde o 
movimento estudantil da UFRGS 
conquistou o direito em conjunto com 
professores e servidores. A partir disso, 
diversas outras creches universitárias 
passam a ser exigidas e, consequentemente, 
criadas.  

Com a constituição de 88 a creche 
(ensino infantil) passa a ser um direito da 
criança, antes tido como da/o 
trabalhador/a. Porém, em setembro de 
1993, o Decreto nº 977 tira a 

responsabilidade da União de fornecer 
educação infantil, ou seja, construir 
creches. Os governos municipais passam a 
ser os responsáveis por prestar este tipo de 
atendimento à população, sendo que as 
creches universitárias já existentes 
poderiam ser mantidas em funcionamento. 
Infelizmente, o papel que o governo 
federal já não cumpria, continua não sendo 
cumprido pelos governos municipais, e há 

cada vez crianças sem acesso ao 
ensino infantil, e as poucas creches 
existentes apresentam sua estrutura 
precarizada. 

Hoje, das 52 Instituições 
Federais de Ensino Superior (IFES), 
apenas 19 instalaram creches (um total 
de 26 unidades). Portanto, podemos 
perceber que a conquista de uma 
creche na UFPR não foi, nem de 
longe, algo fácil e simples de se 
conseguir. O Movimento Estudantil 
da UFPR precisou construir essa luta 
em conjunto com as outras duas 
categorias da universidade que 
estavam também em greve 
(professores e servidores). Mesmo 
sendo uma pauta considerada “ilegal”, 
após muitas discussões, conseguimos 
levar essa demanda até a Reitoria, que 
por sua vez tentou barrá-la e ignorá-la 
– como fez com todas as pautas. 

Mas por fim, depois de mais de 2 
meses de greve e uma ocupação de 
reitoria, conseguimos garantir com 
que a construção de uma creche da 
UFPR fosse acordada entre as três 
categorias em greve – estudantes, 
professores e servidores – e a Reitoria. 
Mas ainda há um longo caminho a ser 
percorrido.  A creche ainda não está 
sendo construída e como medida 
provisória conseguimos o auxílio 
creche para ajudar estudantes com 
filhos ainda este ano – pois a creche 
demanda, além de tempo para sua 
construção, também um quadro de 
profissionais especializados, com 
acompanhamento pedagógico e 
psicológico. Porém devemos 
continuar mobilizados e na luta para 
que o que é provisório não se torne 
permanente e para pressionar a 
Reitoria a cumprir o que prometeu 
durante a greve, creches na UFPR! 
Estamos de olho! 

Estudante da UFRGS despejada da CEU devido ao filho recém nascido 

Mobilização e Luta pelas creches na UFPR 
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Quando se coloca em 
discussão o conceito de “trabalho 
comunitário”, torna-se evidente 
que há ideias e concepções 
distintas acerca do que seria a sua 
realização. Mesmo em uma breve 
análise conjuntural, é possível 
observar a existência de diversos 
sujeitos que atuam e se inserem no 
movimento comunitário: partidos 
e coletivos políticos, ONGs, 
Igrejas, extensões universitárias e 
órgãos do Estado. Estes sujeitos se 

inserem e estão presentes na 
comunidade através do trabalho que 
desenvolvem, tanto no modo 
institucional quanto de maneira 
autônoma, desenvolvendo atuações 
tais como: cooperativas, cursinhos 
populares, mutirões de limpeza do 
bairro, manifestações e marchas para 
exigir melhorias ao Estado, entre 
outros.  

Nós, do Coletivo Quebrando 
Muros, não entendemos o trabalho 
comunitário como um fim em si 

Trabalho e inserção social: 

militância ou voluntariado? 

O Coletivo Quebrando Muros 
(CQM) desde agosto de 2012 trabalha na 
comunidade da Vila das Torres, no 
intuito de atender  jovens e adultos que 
têm o desejo de entrar na Universidade 
Pública, com um cursinho pré-vestibular. 
O cursinho é gratuito, auto financiado e 
de caráter popular – atende parte da 
população que não tem acesso a 
educação básica de qualidade com intuito 
de prepará-la para se inserir na 
universidade pública. 

 Além de buscar garantir ao 
indivíduo seu direito ao acesso à 
instituição pública de ensino superior, o 
Cursinho Popular Ação Direta pretende 
fazer uma reflexão crítica sobre a 
sociedade e o sistema político e 
econômico em que estamos inseridos, 
incentivando reflexões e formar 
indivíduos politicamente, instigando seu 
senso crítico. 

Com base em princípios de 
democracia e ação direta as tomadas de 
decisões são feitas mensalmente em 
Plenárias de Turma. Nesses espaços 
estudantes, professores e membros do 
CQM constroem juntos a organização do 
cursinho: avaliam as aulas, remanejam a 
grade horária, marcam datas de reforço e 
simulados, trocam estratégias de 
divulgação e informações sobre os 
processos seletivos.  

 

É junto da comunidade que o 
CQM tem pouco a pouco aprendido 
sobre estar junto com as pessoas, 
compartilhando experiências, 
conhecimento e sonhos. As experiências  
e conhecimentos distintas de estudantes 
acadêmicos, trabalhadores da educação e 
moradores da vila. E os sonhos de 
alcançar novas perspectivas cotidianas, de 
transformar a realidade!  

 

O Cursinho é aberto a novos 
professores e para integrar-se ao grupo é 
só chegar junto! No momento são 
ministradas aulas de Gramática, Redação, 
Interpretação de Texto, Inglês, Espanhol, 
Geografia, História, Biologia, Física, 
Química, Matemática e Sociologia. As 
aulas de Literatura acontecerão em 2013 
no segundo semestre.  

 

As aulas são aos sábados e domingo à 
tarde e acontecem na Escola Estadual 
Manoel Ribas (Rua Guabirotuba, n° 
600 – Prado Vellho).  

O Cursinho  Pré-Vestibular  
Popular  Ação Direta 

 

Ajude a agregar a Biblioteca Ação Direta!  
 

Lista das obras literárias indicadas para o vestibular 2013 da 
UFPR:  

 

Obras Literárias:  

 

•Anjo Negro, Nelson Rodrigues 

•A Última Quimera 

•Claro Enigma,Carlos Drummond de Andrade 

•Fogo Morto, José Lins do Rego.   

• Inocência, Visconde de Taunay.  

• Luciola, José de Alencar.  

• Os Dois ou o Inglês Maquinista, Luís Carlos Martins Pena.  

• O Bom Crioulo, Adolfo Caminha. 

• Poemas Escolhidos, Gregório de Matos (organização de José 
Miguel Wisnik).   

 Urupês, Monteiro Lobato.  

 

Contato: cursinhoacaodireta@gmail.com  

Organização e fortalecimento das bases nas 

comunidades 

Construção e transformação social 

O nosso blog:  
 

cursinhoacaodireta.wordpress.com  
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Utilizar a agro ecologia é 
escolher fazer parte de uma estratégia 
para a soberania alimentar e 
construção do poder popular. Assim, 
há mais de dois anos o Germinal atua 
na Escola Manoel Ribas na 
construção e autogestão da horta 
agroecológica.  

Nós, do coletivo Quebrando 
Muros, escolhemos esta forma de 
produção por perceber que apesar do 
equívoco comum de acreditar que os 
sistemas do agronegócio são mais 
p r o d u t i v o s ,  o s  s i s t e m a s 
agroecológicos podem produzir muito 
mais alimentos por hectare do que 
qualquer outra monocultura. Isso já é 
demonstrado pela agricultura de 
pequena escala, que é a principal 
responsável pela produção de 
alimentos para as pessoas. O 
agronegócio está voltado para 
produção de energia e ração de 
animais (soja e milho). Assim, é 
através da agroecologia que estamos 
enfrentando a crise alimentar, na 
produção de a l imentos mais 
saudáveis, mais nutritivos. 

A agroecologia é também uma 
das formas de enfrentar a crise 
ambiental. Baseada na diversidade 
b i o l ó g i c a ,  u t i l i z a n d o  o s 
conhecimentos da organização dos 

sistemas ecológicos, apreendendo com 
as  r e l ações  en t r e  a s  p l an t as 
(companheiras ou antagônicas) , 
empregando uma matriz energética 
sistêmica. Assim, adubos orgânicos (por 
exemplo, utilização da composteira ou 
adubos verdes) são utilizados em 
contraposição aos insumos químicos e 
agrotóxicos (energia dependente de 
petróleo). 

Além disso, a agroecologia tem a 
perspectiva de criar melhores condições 
de 

Horta Agroecológica – Grupo de 
Trabalho Germinal 

vida e trabalho para a população 
rural e urbana. Com o pilar na 
produção de alimentos saudáveis e 
na construção do poder popular, 
estabelece que a terra, água, 
sementes e conhecimento são de 
direito de todos, assim devem ser 
valorizadas a permanecer como um 
patrimônio do povo. 

 

 

N a  p e r s p e c t i v a  d a 
agroecologia como ferramenta de 
organização popular e também de 
técnica a ser valorizada, o Grupo de 
Trabalho Germinal continua com 
seus trabalhos na escola Manoel 
Ribas em 2013. Auxiliando os 
p ro f e s so r es  d a  e s co l a  em 
planejamentos de aula que utilizam a 
horta, instrumentalizando os alunos, 
professores e servidores da escola na 
manutenção da horta, composteira e 
fazendo mutirões agroecológicos 
abertos a comunidade uma vez por 
mês. 

 

Venha conhecer o trabalho e 
saber mais sobre agroecologia! 

Mais informações pelo email: 
quebrandomuros@riseup.net 

mesmo. Ou seja, não se trata apenas de 
“estar onde o povo está”, de enxergar as 
atividades que desenvolvemos como 
assistencialismo, como se prestássemos 
caridade às pessoas que se encontram em 
situação de opressão e exploração no 
capitalismo. Por outro lado, também não 
agimos conforme a máxima “quanto pior, 
melhor”, segundo a qual devemos esperar 
as coisas piorarem para melhor fomentar 
a revolta frente à população e conquistar 
transformações sociais. Entendemos a 
necessidade de melhorias concretas na 
vida das pessoas de forma imediata, e 
atuamos nesse sentido. Entretanto, para 
além das melhorias imediatas, também 
visamos à construção de um novo 
modelo de sociedade, e para isso 
mantemos uma opção política classista. 
Esta opção exclui o voluntariado como 
modelo de trabalho comunitário, afinal, 
este nos remete a uma forma não-
classista de se fazer movimento, 
sustentando um discurso de que a 
simples assistência ou prestação de 
serviços é capaz de reverter as estruturas 
desiguais e injustas da sociedade. Sendo a 
perspectiva do grupo na comunidade o 
fortalecendo das organizações de base 
comunitária. Acreditando que as 
modificações para “os de baixo” só se 
efetivam quando estes se organizam e 
lutam.  

Portanto procuramos, através do 
trabalho, construir um modelo de 
organização popular e de base que esteja 
pautado desde já em nossos princípios: 
autogestão, democracia direta, classismo 
e ação direta. Inserir estes princípios 
dentro do trabalho comunitário implica 
em não pautá-lo apenas de forma 
espontaneísta, mas sim influenciando a 
base e construindo sempre 
conjuntamente com ela, e não apenas por 
ela. Do mesmo modo, sabemos que não 
estamos atuando dentro de um vácuo 
político. Ou seja, a mera construção 
pautada em princípios de autogestão 
também não é um fim em si mesmo, mas, 
ao contrário, um meio de disputa com os 
outros modelos de organização dentro da 
sociedade. Trabalho comunitário, para 
nós do Coletivo Quebrando Muros, é 
uma ferramenta de luta, uma forma de 
estar lado-a-lado com @s de baixo e 
construir o Poder Popular.  

 

A agroecologia como estratégia para a soberania 

alimentar e construção do poder popular.  

Coletivo Quebrando Muros em mutirão, na horta do Colégio Manoel Ribas. 


