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“[...] Mesmo com tantos problemas, 

ainda querem impedir que os 

trabalhadores, estudantes, 

desempregados, possam se manifestar e 

lutar pela melhora dos serviços públicos 

e por suas condições de trabalho e 

ensino.[...]  

Da Copa eu abro mão! Eu quero saúde, 

transporte, moradia e educação!” 

EBSERH: a porta de 

entrada para a 

privatização (pág. 8) 

Greve: Universidade 

também luta! (pág. 5) 

“[...] Um movimento mais forte pode pautar 

um projeto de educação diferente daquele 

do governo, pode entrar em uma disputa 

política através de vias muito mais 

eficientes do que a burocracia. Um 

movimento forte pode negociar diretamente 

com os governantes, sem ter que esperar 

que um representante o faça por ele.” 

Editorial: 

 
Saudações companheiros e companheiras de 

luta!  Iniciamos o ano de 2014 com mais 

uma edição de nosso jornal, a Sétima 

Fagulha! Nesse novo ano de lutas que se 

inicia, o Coletivo Quebrando Muros traz 

foco às principais questões que envolvem a 

comunidade (transporte público e  Copa do 

Mundo) e também às duas principais lutas 

que batem à porta do Movimento Estudantil 

da UFPR (as greves universitárias e os 

entraves da Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares - EBSERH). Desejamos à 

todos uma boa leitura e esperamos por todos 

nas ruas junto conosco!  
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Copa para quem?  

Nos meses de junho e julho de 2014 o Brasil 

sediará o grandioso evento que é a Copa do 

Mundo da FIFA, mas quem está pagando a 

conta dos estádios que custam milhões? Quem 

se beneficia com isso? Quantas famílias estão 

sendo despejadas e removidas sem receber 

indenização? Faz sentido gastar tanto dinheiro 

com estádios, aeroportos e pontes se a saúde, 

educação e o transporte são tão precários neste 

país?  

A Copa do Mundo no Brasil será a mais cara da 

história, custando mais de quatro vezes o que foi 

gasto na Copa na África do Sul (2010) e três 

vezes mais do que foi gasto na Alemanha 

(2006). No total, foi injetado mais 30 bilhões de 

reais, dos quais cerca de 8 bilhões são vindos de 

financiamentos federais, e outros mais de 11 

bilhões são de recursos públicos diretos.  

Esses quase 20 bilhões de reais que foram 

tirados dos impostos serão revertidos para a 

Copa do Mundo enquanto faltam escolas, 

hospitais, creches e muito mais neste país. Tudo 

isso para beneficiar principalmente, ou apenas, a 

iniciativa privada: a FIFA vai lucrar por volta de 

4 bilhões de reais com a Copa! 

Existem pouquíssimos ingressos que custam 

abaixo de 200 reais e estes, que são os mais 

baratos, ficam em lugares bem afastados do 

campo. Aqueles trabalhadores que ergueram os 

estádios com as próprias mãos dificilmente 

conseguirão assistir se quer um jogo nos 

estádios. As “arquibancadas” só servirão para os 

ricos assistirem o evento bilionário que é pago 

com dinheiro, suor e sangue do povo. 

É o povo, os trabalhadores explorados 

diariamente, quem paga os impostos que estão 

sendo revertidos para o pagamento das obras da 

Copa. As pessoas mais ricas, empresas e 

indústrias, além de muitas vezes terem isenção 

de impostos, ainda por cima sonegam rios de 

dinheiro. De acordo com o Sindicato Nacional 

dos Procuradores da Fazenda Nacional 

(Sinprofaz), os impostos são “sonegados pelos 

muitos ricos e por pessoas jurídicas (empresas, 

indústrias), com mecanismos sofisticados de 

lavagem de dinheiro e de caixa dois”. Em 2013 

formam sonegados mais de 10% do PIB, 

ultrapassando os gastos do Estado com saúde e 

educação. 

Para além do gasto de dinheiro público com a 

Copa, cerca de 250 mil pessoas foram ou serão 

despejadas de suas casas por causa do evento. 

São milhares de famílias atingidas pelas obras, 

removidas por estarem nas imediações dos 

estádios e centros de treinamento, ou que estão 

ainda sendo ameaçadas de expulsão. Boa parte 

dessas famílias está recebendo indenizações 

ridiculamente baixas, entorno de 4 a 10 mil 

reais, o que não pode pagar outra casa ou terreno 

do mesmo valor. 

Ao mesmo tempo em que tanto dinheiro está 

sendo gasto em megaeventos, com tantos 

despejos e remoções, mais de 35% das pessoas 

que usam o SUS reclamam de demora para 

conseguir consultas ou pra serem atendidas em 

postos de saúde. Em relação à educação o 

cenário também não é bom, de acordo com o 

IBGE (2010), quase 50% da população 

brasileira acima de 25 anos não concluíram o 

ensino fundamental e apenas 27,5% das escolas 

públicas têm biblioteca.  

E, afinal, quem são as pessoas que necessitam 

do SUS, que ficam horas esperando 

atendimento? Quem são as pessoas que mais 

necessitam da educação pública, que não 

podem pagar por ensino privado? Quem são as 

pessoas que precisam pegar ônibus, trens e 

metrôs lotados todos os dias para ir e voltar da 

escola e trabalho? Quem são as pessoas que 

estão sendo “expulsas” de suas próprias casas 

por causa de obras da Copa? São os 

trabalhadores, estudantes, desempregados e 

camponeses. E quem está pagando a conta dos 

estádios da Copa que vão enriquecer a FIFA e 

algumas empresas? Os trabalhadores, 

estudantes, desempregados e camponeses. 

Mesmo com tantos problemas, ainda querem 

impedir que os trabalhadores, estudantes, 

desempregados, possam se manifestar e lutar 

pela melhora dos serviços públicos e por suas 

condições de trabalho e ensino. A classe 

dominante (patrões, latifundiários, 

empresários) que está muito bem representada 

no Estado, está tentando passar uma lei 

antiterrorismo, na qual manifestantes poderão 

ser enquadrados como criminosos. Esta 

atitude não é nada democrática e evidencia 

que os poderosos vão fazer qualquer coisa 

para não serem ameaçados.  

Diante de tantas injustiças, diante do sistema desigual que 

somos submetidos a viver, diante da exploração diária que 

sentimos na pele, só nos resta uma opção: lutar! Cabe a nós, 

lutar e resistir. Avançar nossos direitos, cortando os privilégios e 

o lucro daqueles que vivem e enriquecem da exploração do 

povo. PROTESTAR NÃO É CRIME! NÃO VÃO NOS 

DESMOBILIZAR! 

 

Lutar, Criar, Poder Popular! 

 

Da Copa eu abro mão! Eu quero saúde, transporte, 

moradia e educação! 
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A Luta pelo Transporte Público é a Luta pelo 

Poder Popular! 
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O professor Lafaiete Neves, 

Doutor em Desenvolvimento 

Econômico pela UFPR e pes-

quisador e militante na área 

de transporte público desde os 

anos de 1980, autor do livro 

Movimento popular e Trans-

porte Coletivo em Curitiba, 

concedeu a seguinte entrevista 

ao editorial de “A Fagulha”: 

 

CQM: Recentemente foram descobertos 

por relatórios do poder público, vários cri-

mes por detrás da administração do trans-

porte, mas isso não é de hoje, conte-nos um 

pouco da história das irregularidades no 

transporte.  

 

Professor Lafaiete Neves: As irregularidades 

estão na origem da exploração do transporte 

coletivo de Curitiba, quando nos anos de 

1960 algumas famílias, que exploram até hoje 

esse serviço público, receberam precariamen-

te autorização para operar o sistema de trans-

porte coletivo. 

Em 1974, em plena ditadura, Jaime Lerner 

nomeado prefeito da capital , pelo então Go-

vernador também nomeado Ney Braga. Em 

1981, no segundo mandato, nomeado pela 

ditadura Jaime Lerner, então prefeito, prorro-

ga por 10 anos sem licitação a exploração do 

transporte coletivo para as mesmas famílias. 

Em 1985, com a crise da ditadura, os prefei-

tos das capitais e áreas de segurança nacional 

passam a ser eleitos. Roberto Requião, depu-

tado estadual eleito pelo movimento popular 

pela sua participação na luta do transporte é 

eleito prefeito de Curitiba, derrotando Jaime 

Lerner, este último desgastado por estar vin-

culado ao cartel do transporte. 

Requião elegeu-se prometendo resolver a 

questão da licitacão do transporte coletivo. 

Encomendou um parecer ao famoso Jurista 

Geraldo Ataliba, que análisou os contratos e 

deu um parecer afirmando que a prorrogação 

por 10 anos feita por Lerner era ilegal. 

Baseado nesse relatório, Requião por meio do 

decreto 46/87  transfere para a URBS a ges-

tão do sistema, que se matém assim ainda 

hoje. Criou ainda a frota publica, que foi con-

siderada mais tarde ilegal pela justiça. Re-

quião, acabou não fazendo a licitação, e as-

sim estamos com essa herança mantida até 

hoje. 

CQM: O transporte e sua administração 

estão relacionados aos grandes grupos de 

poder desta cidade, certo? Qual a sua rela-

ção destes grupos com a estrutura da cida-

de? Que influência eles exercem na admi-

nistração? 

 

Professor Lafaiete Neves: No início, dos 

anos de 1980, a Câmara Municipal era presi-

dida por Donato Gulin, cuja família detém 70 

por cento da frota de ônibus de Curitiba atu-

almente. Os empresários de ônibus financia-

vam as campanhas eleitorais, e com isto deti-

nham 18 dos 33 vereadores, segundo matéria 

publicada pela Revista Veja, sobre corrupção 

na Câmara de Vereadores financiada pelos 

empresários. Essas poucas famílias detêm até 

hoje muita força política nas gestões da pre-

feitura. Na última eleição perderam força no 

legislativo municipal, o que possibilitou pela 

primeira vez a instalação da CPI do transpor-

te coletivo em 2013. 

 

CQM: O senhor participou destes estudos 

que apontam irregularidades no transpor-

te? Quais são as irregularidades? O que se 

deveria ser feito pelo poder público? quais 

as responsabilidades e mesmo envolvimento (se 

este existe) nestas irregularidades? Por que 

nada é feito, nenhuma atitude é tomada pelo 

poder público frente a isso? 

Professor Lafaiete Neves: As irregularidades 

fartamente denunciadas por 5 relatórios técnicos e 

por parecer da OAB/PR, até agora não tiveram 

por parte da PMC qualquer medida administrativa 

responsabilizando a fraude em 2010, assim como 

no plano, jurídico não se ajuizou nenhuma ação 

para anular tal licitação. O que demonstra o poder 

do cartel do transporte coletivo sobre o poder lo-

cal. 

 

CQM: O Professor é militante da causa do 

transporte a muito tempo, relatemos breve-

mente este histórico da luta pelo transporte e 

quais são suas perspectivas futuras? 

Professor Lafaiete Neves: A luta do, transporte, 

completou em 2013, 30 anos. Houve uma fase de 

forte envolvimento das associações de bairros nos 

anos de 1980 a 1990, um grande refluxo até re-

centemente que foi retomado pelo movimento 

sindical e estudantil, que hoje estão à frente do 

movimento. Creio que essa luta avançou muito a 

partir de 2013, com os relatórios produzidos, as 

jornadas de junho colocaram essa luta na pauta da 

sociedade. A pressão popular fez os políticos se 

mexerem, inclusive com a CPI, temos o projeto 

do passe livre que deve tramitar, este ano na Câ-

mara Municipal de Curitiba. Creio que a vitória 

com à anulação da licitação só virá se houver for-

te pressão popular, caso contrário, como sempre 

fizeram os empresários, vão continuar mandando 

no transporte coletivo e na cidade. 
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A luta de classes no centro do 

problema urbano 

 

O junho de 2013 irrompeu na realidade 

brasileira, exibindo e radicalizando as 

contradições da vida urbana. Antes de tentar 

explicar esse fenômeno, temos que refletir 

sobre sua relação com aspectos estruturais da 

luta de classes. Algumas abordagens atuais, 

de forma equivocada, buscam deslocar os 

movimentos urbanos da esfera da luta de 

classes, entendendo eles como somente 

reivindicações pela “cidadania”. Os novos 

movimentos sociais, sejam eles por moradia, 

transporte ou saúde, embora pareçam não se 

enquadrar no conflito capitalista de “patrões 

contra empregados”, não deixam de ser 

expressões dos embates de classes. 

 Por exemplo, no caso do transporte 

público: os usuários são trabalhadores, que 

vêem seu direito de ir e vir se tornar 

propriedade e fonte de lucro de empresários 

(a burguesia). Porém, alguns ainda insistem 

que o problema do transporte é questão de 

gestão do poder público. O “poder público”, 

que é o outro nome do Estado, não pode ser 

visto como neutro, afinal ele tem a forma 

política, jurídica e militar das classes 

dominantes, independente de qual partido 

esteja no seu controle. Isso é evidente, por 

exemplo, quando o Estado assegura o lucro 

dos poderosos acima dos direitos do povo. O 

que está em jogo aí é a disputa entre a 

política do neoliberalismo, que favorece os 

ricos, e os direitos sociais dos trabalhadores. 

A classe mais forte terá condição de impôr 

sua vontade. Do lado de cá, os trabalhadores 

lutam para que seus direitos não se tornem 

alvo da exploração. Do lado de lá, os 

empresários e seus capachos políticos 

sustentam seus privilégios e continuam a 

roubar a população. O transporte público em 

Curitiba gera R$ 900 milhões de lucro para 

as empresas todo ano, com base na 

exploração de seus empregados e usuários. 

 

 A luta pelo transporte também é uma 

luta dos trabalhadores pelo direito à cidade, 

pois o transporte público garante outros 

direitos sociais. Para uma boa parte das 

pessoas, como seria possível ir ao trabalho 

todos os dias, como se poderia acessar saúde, 

educação e lazer, sem transporte público? 

Afinal, esses serviços tendem a se concentrar 

nos centros urbanos, enquanto a maioria dos 

trabalhadores e usuários moram na periferia. 

Desse modo, o transporte é o direito dos 

direitos, pois se ele é público mas não é 

acessível e barato, os trabalhadores serão 

privados dos demais serviços por não poder 

arcar com o alto custo da passagem. Pense 

em uma familía de três pessoas que usam 

transporte: para ir ao trabalho ou à escola 

diariamente e ter acesso à cultura e ao lazer 

nos fins de semana, mais uma eventual ida ao 

médico, essa família gastaria ao mês cerca de 

R$ 568,60 (com a tarifa de R$ 2,70). Mesmo 

para as famílias consideradas da classe 

média, que tem renda per capita entre R$ 

291 até R$ 1.019, esse é um grande custo. 

Não é à toa que é o terceiro maior gasto dos 

brasileiros, abocanhando em média 15% de 

toda a sua renda, e que 37 milhões de pessoas 

deixam de usar o transporte porque não têm 

condições de pagar. 

 Os recentes movimentos foram às ruas 

para mostrar essas contradições e exigir 

mudanças no sistema de transporte. E eles 

foram surpreendidos quando viram sua 

“fagulha” acender uma grande chama na 

consciência do povo... 

 

 Histórico da luta pelo 

transporte: Junho é um raio 

em céu azul! 

 

 Quando saímos às ruas nas jornadas de 

junho para protestar contra as injustiças 

sociais do país, muitos se preocuparam em 

explicar o que exatamente fez a população se 

movimentar em massa depois de anos. A 

grande mídia, parte dos intelectuais e partidos 

buscavam entender o fenômeno das 

manifestações no próprio “junho”, sem 

considerar a história desse evento que mudou 

a conjuntura política brasileira. Retomando o 

histórico das jornadas, veremos que a luta 

pelo transporte público esteve bastante ligada 

ao início desse movimento. 

 Pouco antes dos grandes protestos 

eclodirem, estavam se organizando 

movimentos contra o aumento da tarifa do 

transporte coletivo em algumas cidades, 

como Porto Alegre e São Paulo. Na capital 

paulista, o governo estava mais preocupado 

com o bolso dos empresários, por isso não 

dialogou com as demandas dos manifestantes 

e iniciou uma repressão sistemática aos atos 

políticos. A ação violenta teve apoio e 

cobertura da grande mídia, que tentava 

criminalizar aquele movimento. Quando as 

ações repressivas saíram do controle, a 

população do país que acompanhava os 

eventos pela mídia se indignou 

profundamente, percebendo que o direito a se 

manifestar estava sendo duramente 

perseguido, como na época da ditadura. 

Logo, em várias cidades, o povo foi às ruas 

expressar suas insatisfações, lembrando aos 

poderosos que sua voz tinha força. À luta 

pelo transporte se somaram outras demandas, 

como a melhoria dos serviços públicos de 

saúde e educação, e gritos de indignação, 

diante de uma Copa para os ricos e da 

violência policial cotidiana. Eis que surge 

uma grande palavra de ordem nesse 

momento: não é por 20 centavos, é por 

direitos! Fortalecido o movimento, ao final 

das jornadas foi possível derrubar o aumento 

da passagem do transporte em várias cidades 

(em Curitiba impedimos o aumento de 15 

centavos). Além dessa vitória, ganharam 

também a consciência política dos 

trabalhadores e as organizações populares 

que estavam no processo, como o 

Movimento Passe Livre. 

 O Movimento Passe Livre (MPL) é 

fundado no Fórum Social Mundial de Porto 

Alegre, em 2005. O contexto da fundação 

desse movimento está relacionado às lutas 

pelo transporte público em anos anteriores, 

destacando, entre outras, a “Revolta da 

Catrata” (2004 e 2005) em Florianópolis e a 

“Revolta do Buzu” (2003) em Salvador. 

Ambos os episódios se dão por conta de 

aumentos abusivos da passagem. Acumuladas 

essas experiências do movimento social, 

ficou claro que a luta pelo transporte 

precisava amadurecer e o caminho para isso 

era criar uma organização nacional específica 

para essa luta. Outro elemento decisivo para a 

criação do MPL é a necessidade de 

organizações de esquerda independentes, pois 

a cooptação partidária dos instrumentos da 

classe impedia o movimento de avançar seu 

curso. É o caso da “Revolta do Buzu” em 

Salvador, em que a União Nacional dos 

Estudantes (UNE) tenta se colocar como 

interlocutora oficial para negociar uma série 

de pautas que não eram genuinamente das 

ruas. Para impedir que o movimento se 
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Greve: Universidade também luta! 
2014 é ano de Greve na UFPR. E 

nós estudantes temos tudo a ver 

com isso. E não estamos falando 

da consequência óbvia de “não ter 

aulas”, mas sim da greve em si. 

Esse é o momento em que 

podemos questionar o modelo de 

ensino ao qual somos submetidos, 

onde podemos exigir direitos e 

melhorias, onde podemos fazer 

nossa voz ser ouvida. A 

universidade pública não é o que 

queremos e se depender dos 

governos e do Estado, não será.  

 

Mas… Melhorar o que?   

 

Muitas vezes falamos de 

“condições de ensino” ou 

“precarização”. O que queremos 

dizer com isso? Condições de 

ensino é tudo aquilo que é 

necessário para a universidade 

funcionar e para quem estuda 

aprender.  

Começa pelas condições de 

trabalho dos professores. 

Desejamos que a universidade 

forme cientistas, intelectuais e 

professores. Para isso é 

necessário que essas pessoas 

participem de projetos de 

pesquisa e extensão, e para tanto, 

sejam orientadas por professores 

pesquisadores. Imaginemos 

agora, que cada professor tem 

que orientar 18 estudantes, 

preparar e dar aulas, fazer sua 

pesquisa e cuidar de seus 

projetos. Claro, além disso, ele 

terá que auxiliar os estudantes 

que cursam suas matérias, 

corrigindo provas e tirando 

dúvidas. Não parece sobrar muito 

tempo hábil para cada um dos 

estudantes que orienta. 18 

estudantes por professor é o 

objetivo atual do governo federal, 

como consta no Plano Nacional 

de Educação de 2011.  

Temos ainda os servidores 

técnico-administrativos, são os 

responsáveis pelo funcionamento 

das coordenações e 

departamentos, bibliotecas, 

restaurantes universitários, pró-

reitorias, sistemas e toda a 

burocracia da universidade. Os 

técnicos do ensino federal são os 

servidores federais que recebem o 

menor salário do país.  

Muito próximos, estão os 

funcionários terceirizados, 

responsáveis pela limpeza e 

manuntenção da universidade. 

Estes tem as piores condições de 

trabalho, têm uma remuneração 

baixíssima, emprego altamente 

instável, não tendo sequer 

equipamento de segurança 

adequados e ainda sofrem abusos 

por parte dos patrões e 

encarregados. 

Quanto aos estudantes, sabemos 

que estudar na universidade 

requer muito mais do que 

simplesmente assistir as aulas. 

Precisamos de tempo para estudar 

por conta, participar de projetos e 

socializar. E além disso, 

precisamos sobreviver: ter um 

lugar para dormir e ter o que 

comer, precisamos que os direitos 

básicos sejam garantidos para que 

possamos estudar. Muitos 

estudantes precisam trabalhar para 

se manter, muitos vem de outras 

cidades e não tem emprego ou um 

lugar para morar, diversos cursos 

tem aulas o dia inteiro e dificultam 

a vida de quem precisa trabalhar.  

E precarização é “tornar precário”, 

piorar as condições de ensino ao 

ponto que se torne inviável manter 

uma educação de qualidade. A 

precarização é não contratar novos 

professores e servidores quando se 

aumenta o número de estudantes, é 

ter uma politica salarial ruim para 

essas duas categorias, é não 

Que caminhos a luta pelo transporte público nos oferece? 

 

 Em tempos de governismo petista, em que os movimentos sociais 

criados nos últimos anos estão comprometidos com a sustentação desse 

governo, a luta pelo transporte público pode ser um sinal de uma nova 

onda política. Apesar de o MPL ter dificuldades de organizar as massas 

de forma permanente, a luta nos momentos de aumento da tarifa pode 

contribuir para levantes políticos e avanços nas conquistas sociais. 

Nesses ascensos, surgirão novas pautas para a atuação de movimentos 

sociais e organizações populares. A exemplo do Movimento Passe 

Livre Nacional, esse novo tipo de movimento pode dar um rumo mais 

definido às demandas da sociedade, mantendo uma linha combativa e 

independente de burocracias, patrões e governantes. 

 Em Curitiba, a organização que tomou essa cara foi a Frente de 

Luta pelo Transporte, pautando a redução da tarifa e o passe livre para 

estudantes e desempregados. Além dessa organização, que coordena a 

ação de coletivos, partidos, entidades e tendências, se desenvolve uma 

seção local do Movimento Passe Livre Nacional em um novo coletivo, 

o Coletivo Tarifa Zero - Curitiba. Sem dúvida, esses instrumentos são 

frutos das jornadas e do legado do MPL, que contribuem para a 

politização e a disposição de luta curitibana! 

 Se esses movimentos e organizações se espalharem pela 

sociedade, significa que a verdadeira democracia será exercida. Pois a 

democracia não está com aqueles que ocupam o topo da política e da 

economia, os de “cima”, empresários e fantoches politiqueiros; ela 

apenas é real quando a fazemos valer por nossa obra, nós, os de 

“baixo”, trabalhadoras e trabalhadores, através de nossos coletivos, 

organizações e movimentos democráticos, que expressam nossas 

demandas e se mantém fiel a elas. Assim, a democracia e o poder 

popular são construídos de “baixo” para realmente transformar a 

sociedade! 

  O MPL, as jornadas de junho e a luta pelo transporte público 

expressam novas possibilidades de intervenção dos trabalhadores na 

luta de classes e de reorganização da esquerda abaixo, baseadas em 

formas políticas libertárias: a ação e a democracia nas mãos do povo 

organizado! 

 

Conheça o Tarifa Zero Curitiba: tarifazerocuritiba.wordpress.com 

 

desvirtuasse em projetos eleitorais do PT e do PCdoB, foi preciso 

construir um movimento organizado e autônomo, em que as diversas 

forças políticas participassem lado a lado, sem dominar ou impôr sua 

burocracia. 

 Desde sua fundação, o MPL se dispersou por boa parte das 

grandes cidades do país, impulsionando as lutas contra aumento da 

tarifa do transporte e pela melhoria do serviço. No processo de junho 

de 2013, essas lutas locais se intensificaram e tomaram o território 

brasileiro. Assim, o MPL foi em parte responsável por fortalecer no 

imaginário popular a luta pelo transporte público e pelo direito à 

cidade, principalmente com a pauta da tarifa zero (54% da população 

afirma apoiar a proposta). Com um movimento organizado e 

independente, foi possível ter demandas e objetivos mais claros para 

lutar. Ele também foi capaz de animar a tradição combativa de luta 

das ruas, na qual o povo faz a política com as próprias mãos, com 

ação direta e democracia direta. 
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garantir bolsas para que possamos nos 

sustentar, é não ter moradia e creche para 

os estudantes que precisam.  

 

Olhando mais de perto: 

 

 

Para não falarmos de “precário” sem dar 

argumentos concretos, vamos dar uma 

olhada nos números: 

No período de 2003 a 2011, o numero de 

professores aumentou 44%, enquanto o 

número de vagas cresceu 111%, e o de 

servidores somente cerca de 10%. Isso 

aumenta consideravelmente a relação 

estudante/professor. De acordo com o 

censo de 2010, a taxa de conclusão de 

curso é de aproximadamente 44%. Ou 

seja, a maior parte dos estudantes não 

consegue concluir os cursos. Muitos dos 

casos de desistência são por razões de 

permanência: as pessoas tem que trabalhar 

e não conseguem dar conta de levar a 

universidade junto. 

Mas, isso não acontece porque o governo 

efetivamente não tem verbas para investir 

na educação? Os números são claros: 

enquanto o governo pretende investir 

pouco mais de 5% do PIB em educação, 

destina 47,5% para o pagamento da dívida 

aos bancos e financeiras. Além disso, boa 

parte do dinheiro é investido comprando 

vagas em universidades privadas, através 

de programas como PROUNI e FIES. Em 

2014 o número de vagas pagas pelo 

PROUNI ultrapassou a quantidade de 

vagas oferecidas em universidades 

públicas. E isso não é mais barato, cada 

vaga PROUNI custa mais ou menos 3 

vagas em universidade pública. 

Há diversos problemas com o foco nas 

universidades privadas. Sabemos que a 

maior parte das pessoas prefere estudar 

nas públicas, mas isso vai muito além da 

mensalidade. Há uma diferença 

considerável na qualidade do ensino, além 

disso, a universidade pública é onde mais 

são feitas pesquisas (mais de 83% das 

matriculas de pós-graduação estão nas 

públicas) e projetos de extensão, ou seja, 

onde há uma formação mais completa do 

estudante.  

E o que a Greve tem a ver com isso? 

 

A greve vem como uma resposta ao 

governo e suas politicas que precarizam o 

ensino. Não existe diálogo entre 

governados e governantes, as 

reivindicações das categorias sempre são 

ignoradas, com argumentos como “não há 

verbas para isso”. Como já dissemos, isso 

não é verdade. O que há são interesses 

políticos em manter um tipo de formação 

que favoreça os interesses dos 

empresários, governantes e da classe 

dominante no geral. Não é possível 

dialogar de forma racional quando o que 

está em jogo são interesses. Nossa única 

opção é usar a força, para que nossos 

interesses, os interesses dos professores, 

estudantes, servidores, terceirizados, do 

povo em geral, sejam levados em conta. E 

isso significa greve. 

É importante lembrar que greve não 

significa simplesmente “não trabalhar”, 

“não ir para a aula”. Greve significa ir para 

as ruas, significa tomar ações que impeçam 

o funcionamento da universidade, que 

atrapalhem e atrasem os interesses dos 

poderosos, que lucram com a precarização 

do ensino publico. Somente dessa forma 

seremos ouvidos e teremos nossas 

reivindicações atendidas. E não dizemos 

isso sem base. Tomemos a história recente 

como exemplo. 

Nos últimos 4 anos, a UFPR passou por 

duas grandes greves (2011 e 2012), sendo 

a última nacional. Nestes dois anos, 

servidores, professores e estudantes 

uniram forças para garantir melhorias nas 

condições de trabalho e ensino nas 

Universidades públicas. 

Em 2011, depois que os servidores e os 

professores entraram em greve, o 

Movimento Estudantil da UFPR decidiu 

por também se mobilizar em uma greve 

de estudantes, buscando melhorias nas 

condições de ensino e de permanência na 

universidade. Após quase um mês de 

mobilização e uma ocupação de Reitoria, 

o movimento de greve estudantil garantiu 

conquistas essenciais para nossa vida na 

Universidade. Foi lá que conquistamos o 

café da manhã nos RU’s, o RU aberto 

todos os dias da semana, com três 

refeições e aumento no valor da Bolsa 

Permanência. 

Porém, inúmeras pautas foram ignoradas 

pela Reitoria, por isso em 2012, quando 

mais uma vez a greve de professores e de 

servidores estourou, nos organizamos 

novamente. A maior greve nos últimos 10 anos , com 

4 meses de duração e mais uma ocupação de 

Reitoria, também trouxe avanços e melhorias nas 

condições de ensino e de permanência na 

universidade - como aumento de 25% no valor do 

auxílio moradia, implementação do auxílio creche e 

mais livros nas bibliotecas. 

Mesmo com todos esses avanços na luta estudantil, 

as condições de ensino da universidade estão longe 

de serem as melhores, e ano após ano o governo e o 

Estado lançam novas políticas que precarizam ainda 

mais a Universidade. Um exemplo disso é a 

EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares), que é um tipo de privatização dos 
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Hospitais Universitários Federais (ver artigo 

da página 8). 

Não bastasse todos os planos federais que 

privatizam e sucateiam a universidade, 

muitas das conquistas assinadas durante as 

mobilizações não sairam do papel. Em 2011 

o Reitor Zaki Akel assinou com o 

Movimento Estudantil a construção de 

moradias próprias da UFPR para os 

estudantes, em Curitiba, Palotina e Matinhos, 

mas nenhuma delas ainda começou a ser 

construída. Em 2012, as mães universitárias e 

funcionárias da UFPR tiveram a promessa de 

uma Creche Universitária para abrigar seus 

filhos nos horários de aula e trabalho, porém 

não nos foram dados prazos para a 

construção dessa creche, e como medida 

paliativa temos um auxílio creche de apenas 

R$ 200,00 - que não paga nem metade da 

mensalidade de uma creche particular na 

cidade. Até hoje, estudantes trans* têm seu 

direito ao nome social nas carteirinhas e 

chamadas negado, passando por diversas 

humilhações e violentações durante sua 

graduação, até que decidem desistir da 

faculdade. 

Ou seja, ainda há muito que lutar e 

conquistar para termos uma Universidade 

melhor, com ensino de qualidade e que seja 

acessível para todas as classes, etnias e 

gêneros. Como podemos ver, todas as coisas 

“boas” que temos hoje, na UFPR, foram 

frutos de muita luta e mobilização, e não 

presentes dos governantes ou do Reitor.  

 

 

Como devemos lutar 
 

A luta do Coletivo Quebrando Muros vai para 

além das pautas, ela também está na forma de 

fazê-lo. Acreditamos que a democracia direta 

e o federalismo são fundamentais dentro dela. 

E nossa proposta não é teórica, ela deve ser 

posta em prática através das ferramentas de 

luta já existentes na universidade. 

Defendemos a organização a partir dos 

centros acadêmicos (CAs) como instância 

fundamental. É no CA de nossos cursos onde 

temos mais propriedade para darmos nossa 

opinião, pois vivemos os problemas na nossa 

pele. No entanto, isso requer uma organização 

horizontal do CA, através de gestões abertas, 

onde todos possam participar diretamente, 

tendo tanto condições de decidir quanto de 

fazer. 

Porém, devemos articular o movimento 

estudantil entre os diversos cursos da 

universidade. Para isso existe o Conselho de 

Entidades de Base (CEB). Defendemos que 

nesse espaço sejam enviados delegados, isto 

é, pessoas que devem levar somente o que foi 

discutido nos CAs, sendo subordinados ao 

que foi discutido lá.  

O DCE deve ser uma diretoria executiva, que 

simplesmente faz aquilo que foi deliberado 

pelos centro acadêmicos. Acreditamos que 

ele deve se subordinar à vontade geral dos 

centros acadêmicos, articulados no CEB. O 

DCE não deve “dirigir”, mas sim obedecer e 

executar aquilo que foi decidido pelo 

movimento. 

Em momentos de greve, acreditamos em uma 

organização mais dinâmica, onde quem 

delibere os passos do movimento sejam as 

assembleias gerais dos estudantes, reunindo 

os estudantes da universidade como um todo. 

Porém, para que as pessoas compreendam e 

participem plenamente desses espaços, é 

importante que antes sejam feitas reuniões 

em seus CAs onde todas as questões sejam 

discutidas e esclarecidas.  

Aprender a nos organizar dessa forma é 

praticamente tão importante quanto 

conquistar as pautas. Ao aplicar a autogestão 

dentro do movimento, estamos construindo 

uma nova forma de organização, que nos 

permite colocar em cheque as formas 

verticais e hierárquicas de organização do 

capitalismo e do Estado. Aplicar o 

federalismo significa fortalecer a democracia 

direta, aumenta a participação de todos os 

envolvidos na vida política da universidade - 

e consequentemente em sua própria vida. 

 

A Relevância de uma greve 

 

Participar de uma greve e conquistar pautas vai muito mais fundo do que parece. 

Em primeiro lugar, mudamos nossa realidade. Melhorar a permanência estudantil 

significa dar condições para que pessoas mais pobres consigam se manter na uni-

versidade, ou seja, é uma luta para modificar a elitização da universidade, assim 

como a luta por moradia estudantil e creche universitária. Lutar contra a privatiza-

ção é defender que os interesses sociais se mantenham à frente dos interesses priva-

dos, garantindo a universidade seja pública num sentido amplo, de servir aos inte-

resses da sociedade.  

Em segundo lugar, fortalecemos o movimento, o que nos permite ir mais fundo na-

quilo que desejamos. Um movimento mais forte pode pautar um projeto de educa-

ção diferente daquele do governo, pode entrar em uma disputa política através de 

vias muito mais eficientes do que a burocracia. Um movimento forte pode negociar 

diretamente com os governantes, sem ter que esperar que um representante o faça 

por ele.  

E a melhor forma de ganhar força, é lutando. 

Por isso chamamos todos os estudantes para a luta! Acreditamos ser essa a melhor 

forma de construir uma proposta alternativa à educação que nos é imposta. Mais do 

que isso, essa é a forma de construir uma nova forma de organização social, onde o 

povo possa decidir aquilo que lhe diz respeito.  
 

Referências: 

Dossiê Nacional 3 cadernos I e II, Andes-SN, 2014.  

Censo da Educação Superior 2010, INEP, Outubro de 2011. 

Plano Nacional de Educação 2011-2020, MEC, 2007. 

Aplicar a ação direta significa colocar nas mãos de 

estudantes, servidores e professores a educação, ou seja, 

coloca a educação nas mãos dos diretamente 

interessados por ela. Ao colocar esses princípios em 

prática, estamos construindo o Poder Popular, isto é, 

colocar nas mãos do povo tudo aquilo que é do interesse 

do povo. 
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Privatizar é passar um patrimô-
nio Estatal para o setor privado. Generi-
camente, esta poderia ser uma definição 
de privatização, no entanto, aplicada à 
nossa realidade, assume as mais diversas 
formas. Nos anos 90, período do gover-
no de FHC, a privatização era vista co-
mo um jogo de compra e venda de com-
panhias Estatais. Não que isso tenha mu-
dado durante o período Lula/Dilma, po-
rem esta lógica foi adaptada a uma nova 
dinâmica de redistribuição de renda e 
desenvolvimento econômico. Hoje, o 
Estado não precisa se desapropriar de 
seu patrimônio para que o mercado pas-
se a ditar os rumos da administração pú-
blica. 

A EBSERH é uma expressão 

desta lógica privatizadora, pois é uma 

empresa do Estado, porém, de caráter 

privado. A sua implementação abrirá 

espaço a empresas privadas para que 

prestem serviços na rede pública. Esta 

empresa estatal será a responsável pela 

canalização das verbas recebidas pelos 

serviços prestados, e como possui víncu-

lo integral com o SUS, captará recursos 

tanto do sistema público quanto de em-

presas privadas. A consequência é que 

haverá dois tipos de usuários: aqueles 

que somente possuem convênio com o 

SUS e aqueles que além deste serviço 

público também são clientes de planos 

particulares. Assim, nesta dupla porta de 

entrada, o paciente que possui duas fon-

tes de captação de recursos terá priorida-

de. 

No cenário acadêmico, com a 

adesão à EBSERH, a universidade per-

derá sua autonomia, pois a administra-

ção do Hospital de Clínicas será respon-

sabilidade de uma equipe de gerencia-

mento, sendo que nem todos os mem-

bros precisarão ter vínculo com a UFPR. 

Com a sua implementação, os estudan-

tes estarão pressionados a cumprir pra-

zos estipulados por essa empresa, sem o 

tempo necessário para o tratamento de 

seus pacientes. Além disso, a pesquisa 

científica será voltada a áreas de alta tec-

nologia, não retornando o trabalho cientí-

fico à população mais pobre. 

 Para os novos funcionários da 

EBSERH, o regime de contratação da EB-

SERH é da Consolidação das Leis do Tra-

balho (CLT). Deste modo, os servidores 

não terão os mesmos benefícios dos traba-

lhadores do serviço público, como a esta-

bilidade e a progressão funcional. Além 

disso, baseada nas leis 8.745/93 e 

4.748/03, os novos trabalhadores poderão 

ser contratados por tempo determinado, e 

caso queiram ser efetivados, terão de 

prestar concursos públicos. Os maiores 

prejudicados com isso serão os trabalha-

dores da FUNPAR, que terão de ser seleci-

onados para trabalharem por tempo deter-

minado ou terão de fazer concurso para 

serem efetivados.  

Estes exemplos demonstram os im-

pactos que a implementação trará aos bene-

ficiados do SUS, aos professores e estudan-

tes e aos funcionários do hospital. Por isso, 

compreendendo esta lógica de  

 

sucateamento e privatização por parte do 

Estado, que desde quando foi aprovada pe-

lo Congresso Nacional em 2011, a resistên-

cia na UFPR foi decisiva. Em 2012, o Con-

selho Universitário aprovou por unanimidade 

uma resolução contrária à entrega da adminis-

tração do Hospital de Clínicas da UFPR à EB-

SERH. Em 2013 a luta para barrá-la se inten-

sificou, devido à pressão do Governo para im-

plementá-la e neste ano de Copa é fundamen-

tal a organização dos trabalhadores e estudan-

tes para uma conjuntura de grandes mobiliza-

ções entorno desta pauta.   Nós do Quebrando 

Muros estivemos e estamos presentes nesta 

luta, ao lado daqueles que almejam uma saúde 

pública gratuita e de qualidade, e por isso, lu-

tar para barrar a EBSERH é confrontar os in-

teresses capitalistas, pois a luta contra a EB-

SERH é uma clara expressão da Luta de Clas-

ses. 


