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o dia 7 de dezembro de 
2014 perdemos mais um 
grande companheiro de 

lutas. Diego, mais conhecido como 
Xarope entre seus amigos e conheci-
dos, foi um grande libertário, anar-
quista antifascista, que contribuiu 
muito para a luta pelo transporte 
público em Curitiba e na construção 
do GTsindical do Coletivo Quebrando 
Muros. Sua indignação e revolta con-
tra este sistema de exploração e do-
minação sempre estiveram presentes 
em suas palavras e ações. Sua rebeldia 
e luta sempre vão nos inspirar.

Diego vivia em Curitiba e era muito 
conhecido na cena punk/antifascis-
ta da cidade. Dedicou toda sua vida 
a causa antifascista, e isso tem seu 
preço, viu seus amigos serem perse-
guidos por neonazistas (na época, 
muito presentes na cidade), presos 
depois de confrontos e viu um de 
seus melhores amigos – o Lagarto -, 
ser morto covardemente por esses 
fascistas. Todo este peso foi carre-
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diego, xarope 
presente! presente! presente!

gado por ele nas costas. Diego viveu 
muito tempo sob ameaça constate, 
tirando qualquer sossego possível.

Trabalhador, tatuador, pai de uma 
filha recém-nascida, anarquista an-
tifascista, grande revoltado com as 
injustiças deste mundo desigual, pas-
sou por muitos problemas pessoais, 
financeiros, perseguições, e em 7 de 
dezembro de 2014, se suicidou. Sua 
luta, vontade e força nunca serão es-
quecidas. Diego irá nos inspirar por 
toda nossa vida.

Diego acreditava em um mundo to-
talmente diferente do que vivemos 
hoje, em um mundo em que as pes-
soas não tivessem medo do estra-
nho, um mundo em que não tives-
sem governantes dominando o povo, 
um mundo em que não existissem 
patrões explorando trabalhadores, 
um mundo em que tivéssemos o mí-
nimo necessário para viver, nas pa-
lavras dele, os 5As: água, ar, abrigo, 
alimentos e amor. Ele não encontrou 
esse mundo aqui, lutou muito para 

que um dia cheguemos lá. Talvez 
agora, tenha encontrado a paz que 
tanto desejava e que tanto merecia, 
ao lado de pessoas que sentia muitas 
saudades, como sua vó que segundo 
ele, foi-lhe mais uma mãe; e Lagarto,    
grande guerreiro antifascista, que ao 
partir também partiu nossos cora  -
ções em mil. Diego agora deixa uma 
lacuna imensa em nossos corações e 
uma saudade sem tamanho. Vamos 
o mantter sempre vivo em nossas 
memórias, com a imagem deste 
companheiro nas lutas do presen-
te, lutas estas que carregam o suor 
e sangue deste guerreiro, que viveu 
acreditando que podemos chegar em 
um mundo diferente.

N

Homenagem aos companheiros que se foram
Diego e Eduardo sempre nos inspirarão a lutar! 

Diego, Xarope

diego vive! diego presente! 
viva o antifascismo! 
viva a luta popular!

viva a luta dos de baixo!
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eduardo 
presente! presente! presente!

duardo Domenique de 
Oliveira faleceu na ma-
nhã de 12 de novembro 

de 2014. Menino de 8 anos, jovem 
morador da Portelinha, que nas-
ceu e morreu na comunidade. Seus 
sonhos, seu futuro, sua vida foram 
interrompidas em mais um incêndio 
na Portelinha, sendo o Estado o ver-
dadeiro culpado por esta tragédia.

Eduardo era o filho do meio de uma 
família que morava na Portelinha 2 
(também conhecida como Nova Santa 
Quitéria). Participava da Ciranda Es-
pertirina Martins e sempre ia às fes-
tas organizadas na comunidade. Não 
teve a oportunidade de crescer e em 
conjunto com os outros moradores e 
moradoras ver a Portelinha se tornar 
uma ocupação regularizada. Não teve 

a chance de sequer ver a conquista da 
água e luz regularizadas em sua comu-
nidade. O Eduardo morreu, porque o 
Estado é um instrumento de domina-
ção dos ricos e privilegiados.

A Prefeitura, o Governo do Para-
ná, a Polícia Militar e o Corpo de 
Bombeiros, além de marginalizar 
e criminalizarem a pobreza, nes-
te caso, a comunidade da Porte-
linha, cumpriram um papel fun-
damental na morte de Eduardo: 
Na noite de 11 de novembro de 2014 
as chamas do fogão se alastraram 
pela casa de Eduardo. Ele tentou se 
proteger no banheiro da casa, mas 
ficou preso pelo fogo. A Policia Mi-
litar chegou em 10 minutos, porém 
os bombeiros, que estão a menos de 
8 km de distância (15 minutos) de-

moraram mais de uma hora e meia! 
Neste tempo, moradores já haviam 
levado a criança quase sem vida ao 
hospital, mesmo com a policia ten-
tando impedir que as pessoas da co-
munidade se aproximassem.

Em mutirão as e os moradores apag-
taram o incêndio, mas a dificuldade 
de apagar o fogo foi ainda maior por-
que a água na comunidade é escassa, 
tendo apenas um relógio d’água para 
75 famílias. A pauta da regularização 
da água é histórica na ocupação e vem 
sendo ignorada pelo Estado (tanto 
Prefeitura como o Estado do Paraná) 
há 8 anos, desde o inicio da ocupação.

Eduardo faleceu às 6 da manhã e foi 
velado no Clube da Mães da comuni-
dade. Ao mesmo tempo, centenas de 

eduardo presente!  
moradia digna já! 
regularização já! 

a culpa é do estado!

E moradores da Nova Santa Quitéria 
e Portelinha se manifestavam para 
que tragédias como esta não voltem 
a acontecer.

Relato retirado do site do Movimento 
de Organização de Base organizacao-
debase.wordpress.com

Nunca nos esqueceremos de Edu-
ardo. E não vamos esquecer e nem 
perdoar os culpados.

A Luta por moradia digna avança no Paraná!
Ação Direta, Democracia de Base e Educação Popular!

luta comunitária por me-
lhores condições de vida 
avança no Paraná. Com a 

formação do Movimento de Orga-
nização de Base (MOB) no estado, a 
democracia de base e a ação direta 
passam a ser princípios de luta em 
comunidades de Curitiba e regiã

Luta na comunidade – uma   
necessidade do povo

Se a classe dominante, dos ricos, dos 
patrões e dos governantes já está muito 
bem organizada para explorar a classe 
dos pobres e ter muitos privilégios, é 
preciso que a classe oprimida, dos tra-
balhadores, dos pobres, se organize e 
lute para conseguir melhores condições 
de vida em suas moradias.

O custo de vida aumenta cada vez 
mais, mas os salários dos trabalha-
dores não sobem o necessário. O 
salário mínimo ideal em dezembro 
de 2014, de acordo com o DIEESE, 
deveria ser de R$ 2.975,55, mas hoje 
é de apenas R$ 788,00. Além disso, 
mais de 115 milhões de brasileiros 
vivem com menos de um salário mí-
nimo por pessoa (IBGE).

Os ricos têm vários imóveis somente 
para alugar e esperar valorizar para 
vender no futuro, enquanto os pobres 
ocupam terrenos vazios para terem 
onde morar. Em Curitiba, cerca de 50 
mil imóveis estão desocupados, en-
quanto mais de 60 mil famílias vivem 
em ocupações irregulares, de acordo 
com estudo de várias entidades co-
munitárias e sindicais em 2014.

A

Como se não bastassem os salários 
baixos e a falta de moradia, o inves-
timento do governo nos serviços pú-
blicos é muito pequeno. De acordo 
com o próprio Estado, em Curitiba 
foram gastos R$234 milhões com a 
Arena da Baixada e apenas R$ 99 mi-
lhões com a educação em 2014. Na 

área da saúde, a situação também é 
alarmante: 87% dos brasileiros usuá-
rios do SUS estão insatisfeitos com os 
serviços oferecidos (Datafolha). Além 
disso, a tarifa do transporte aumenta 
todo ano e só as máfias das empresas 
de ônibus comemoram.
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Movimento de Organização de 
Base (MOB) – o povo organizado 
nas comunidades, sem depender 
de patrões ou candidatos

O  MOB  é um movimento social 
que busca, a partir da mobilização 
do povo organizado, lutar na reivin-
dicação dos direitos e das necessida-
des mais imediatas do povo, seja na 
educação, saúde, cultura ou traba-
lho, se organizando coletivamente 
e horizontalmente (sem hierarquias 
e chefes) por núcleos em cada local 
de moradia que se insere. Surgiu em 
2013 no Rio de Janeiro – onde come-
çou como o ‘MTD Pela Base” – e foi 
lançado no Paraná em abril de 2014.

Surgiu em Curitiba com núcleos na 
Vila das Torres, Portelinha e Campo 
Comprido e logo se articulou com o 
Cursinho Popular Ação Direta, Horta 
Agroecológica no Colégio Manoel Ribas 
e com a Ciranda Espertirina Martins, 
que são trabalhos sociais organizados 
pelo Coletivo Quebrando Muros.

Com muita solidariedade de classe, 
o Coletivo Quebrando Muros e o 
Movimento de Organização de Base 
contribuíram com: reconstrução da 
casa de companheira destruída pelas 
chuvas em junho; formação e forta-
lecimento de associações de mora-
dores na Portelinha; organização de 
várias festas para confraternização e 
financiamento da luta na Portelinha 

e Vila das Torres; organização e ação 
direta na luta por direitos.

Eduardo Presente! Luto e Ação 
Direta na Portelinha

Na ocupação urbana Portelinha, a 
organização e luta se intensificaram 
ao final de 2014. Após um trágico in-
cêndio em uma casa na Portelinha 2 
(conhecida também como Nova Santa 
Quitéria), Eduardo Domenique de Oli-
veira, de 8 anos, faleceu devido à ne-
gligência deste Estado que representa 
os interesses das classes dominantes. 
Caso tivesse água adequada na comu-
nidade, caso o Corpo de Bombeiros 
tivesse chego rapidamente (demorou 
uma hora e meia – sendo que fica a 
10 minutos do local), caso a Polícia 
Militar não tivesse tentado impedir 
os moradores de entrarem na casa e 
pegarem a criança, o menino Eduardo 
poderia ainda estar entre nós.

Eduardo participava da ciranda es-
pertirina martins e das várias 
festas para as crianças que foram or-
ganizadas na comunidade em 2014. 
Sua morte nunca será esquecida, 
nem perdoaremos os verdadeiros 
culpados. A culpa foi deste Estado 
dominador, que representa os ricos 
e poderosos, e marginaliza e domina 
os pobres. Se o incêndio tivesse sido 
no Batel, os bombeiros chegariam em 
menos de 10 minutos. Se o Poder Pú-
blico tivesse regularizado a água, a 
luz e a situação fundiária, não ocor-
reriam incêndios como este. 

O luto se transformou em luta e, após 
grande manifestação da comunidade, 
o Poder Público foi obrigado a ceder. A 
família de Eduardo agora está moran-
do em um condomínio da COHAB, e 
Prefeitura, COHAB, COPEL, SA-
NEPAR  e Ministério Público se 
comprometeram a fornecer água e 
luz de qualidade, além de regulari-

zar a situação fundiária, realocando 
quem mora em área de risco. Porém, 
o povo não confia nas palavras dos 
burocratas, e caso não sigam o que 
foi decidido, em 2015 teremos muito 
mais luta e ação direta.

Educação Popular!
Em janeiro de 2015, mais um resul-
tado do vestibular UFPR chegou, e é 
com muita alegria que anunciamos 
a aprovação de dois dos nossos es-
tudantes mais antigos do Cursinho 
Popular Ação Direta, Romilene Lora 
e Mateus Moraes, aprovados no ves-
tibular UFPR 2014/2015 nos cursos 
de Terapia Ocupacional (Curitiba) e 
Agroecologia (Matinhos).

Tais resultados não vêm exclusiva-
mente da ação individual, mas sim 
do acúmulo organizativo de um tra-
balho coletivo que fizemos ao longo 
de 2013 e em parte de 2014. Con-
tinuaremos juntos na luta, por uma 
sociedade mais justa e igualitária. Por 
isso, agradecemos e parabenizamos 
também todas as pessoas que estive-
ram presentes de alguma maneira na 
história da construção do Cursinho. 
Em 2015, o Cursinho Popular Ação 
Direta voltará às atividades, com 
novidades e energias renovadas! Em 
2015, o Cursinho Popular Ação 
Direta voltará às atividades, com 
novidades e energias renovadas! 

endo o movimento social 
constituído por um grupo de 
pessoas que luta por uma cau-

sa comum, não está isento de reprodu-
zir relações de opressão e dominação 
presentes na sociedade. Por mais que 
uma de suas pautas seja o combate 
às formas de opressão – como o ra-

S

Opressões no movimento social
A nossa luta é todo dia, contra racismo, machismo e homofobia!
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Só a luta popular vai garantir 
um transporte público e de qualidade!

Nenhum centavo a mais para a máfia do transporte!

cismo, o machismo, a homofobia e a 
transfobia - a destruição delas não se 
dá de forma simples e individual, ou 
pelo simples discurso. Para garantir 
mínimas condições igualitárias é pre-
ciso construir coletivamente uma 
forma de organização que adote 
uma postura preventiva, e na qual 
os membros se proponham ao de-
bate e ao combate dessas relações.

Assim, o espaço de organização coleti-
va pode servir para socializar a maior 
quantidade de informação trazida 
pelas pessoas oprimidas, para não só 
instrumentalizá-las como também 
evidenciar a relação de privilégio que 
existem entre as pessoas de cada gru-
po social. Esses privilégios podem ser 
inúmeros e se apresentar de formas 
diferentes, seja na questão racial entre 
pessoas brancas e negras; na questão 
de gênero, entre homens e mulheres; 
na questão de classe, entre trabalha-
dores e não trabalhadores; etc.

Somente entendendo esses privilé-
gios é que as pessoas privilegiadas 
podem rever suas atitudes e se soli-

darizar com quem não os tem, para 
então se juntar à luta. Como entende-
mos que as opressões são pilares que 
sustentam o modelo da nossa socie-
dade, mesmo as pessoas da própria 
organização tendem a repetir elas 
em suas ações. É por isso que uma 
de nossas obrigações com aquelas 
pessoas que sofrem opressão todos 
os dias (racial, sexual, econômica, en-
tre outras), é criar e fortalecer esses 
mecanismos de prevenção.

Então, para evitar a reprodução de 
posturas opressoras dentro do mo-
vimento social é preciso estabelecer 
algumas normas coletivas. Por exem-
plo, em reuniões ou assembleias é 
fundamental que exista espaço para 
que todas as pessoas cumpram papéis 
de coordenação, relatoria e inscrição 
(chamada mesa), assim como tempo 

de fala e prioridade aos que menos 
falaram, para que o espaço se torne 
democrático. Garantindo que falas 
não sejam interrompidas, principal-
mente quando isso se dá com mulhe-
res*, gays, lésbicas, pessoas trans*, 
negras, periféricas e demais setores 
oprimidos. Afinal, quem fala mais alto 
normalmente ganha uma disputa. 

Contudo, sabemos que uma simples 
metodologia não é capaz de apagar 
milênios de opressão e exploração; o 
movimento deve ficar atento aos casos 
e exigir que as pessoas que tiveram 
atitudes opressoras façam uma auto-
crítica sincera num espaço coletivo, 
se conscientizando da sua condição 
de privilégio e se comprometendo em 
participar de espaços formativos para 
que as situações não se repitam. É pa-
pel importante do grupo organizado 

intervir nos casos mais mínimos, e 
garantir que as devidas providências 
sejam tomadas de acordo com o que 
for melhor para quem se sentiu cons-
trangido ou oprimido. Ouvi-las em 
primeiro lugar, sempre.

Hoje, o grande desafio das organiza-
ções e do movimento é saber como 
agir em casos que se repetem. Caso 
alguém continue agindo de forma a 
oprimir alguém, agir imediatamente 
com um método já pré-estabelecido 
para que questões pessoais não inter-
firam é essencial. Seja em formato de 
comissões de ética para avaliar os ca-
sos ou de formações coletivas, o mais 
importante numa situação como essa 
é dar suporte para a vítima, seja por 
um grupo de afinidade ou por uma 
instância da organização em que ela 
se sinta segura. Sempre tomando de-
cisões ao lado de quem está em baixo. 
abaixo e à esquerda sempre, com-
batendo todas as formas de opressão 
dentro e fora do movimento social, 
porque quem não se posiciona, 
está do lado do opressor!

“ Não adianta ser milhões se não somos um 
Ação coletiva, objetivo comum ” 

—Facção Central        

 luta pelo transporte nes-
te ano de 2015 já come-
çou nas maiores cidades 

do país: São Paulo, Rio de Janeiro, 
Porto Alegre, Belo Horizonte, Join-
ville, Florianópolis e Curitiba estão 
nesta lista. Em junho de 2013, a 
luta contra o aumento da tarifa saiu 
vitoriosa em mais de 100 cidades 
do país e desde aquela época a pre-
feitura de Curitiba não anunciava 
nenhum outro aumento.

A tarifa só vai abaixar pela  
força popular!
Em novembro de 2014, o prefeito 
Gustavo Fruet (PDT) anunciou o 
fim do subsídio do governo esta-
dual para cobrir a diferença entre o 
valor pago na catraca e o valor re-
passado aos empresários. Anunciou 
também a inviabilidade de manter 

a tarifa no preço da época, subin-
do assim o preço da tarifa de R$ 
2,70 para R$ 2,85. 

Por meio de um velho “truque”, 
transferem a culpa do aumento da 
passagem para cima dos e das moto-
ristas e cobradores, colocando o povo 
contra o povo. Importante destacar 
que existe certo acordo entre os pa-
trões e a burocracia sindical, que por 
vezes fazem os “lock-outs”, ou seja, 
as greves que já estão de acordo com-
binado antes mesmo de começarem, 
que não passam de armação. Todavia, 
de maneira nenhuma nos posiciona-

A



mos contra a luta dos trabalhadores 
e trabalhadoras do transporte. Pelo 
contrário, nos solidarizamos com sua 
causa digna e justa.

Como se isso não bastasse, agora em 
fevereiro de 2015, a tarifa aumen-
tou para R$ 3,30. E esse aumento 
não veio com a desculpa do reajuste 
salarial da categoria, mas sim com 
mais corte de subsídios por parte do 
governo estadual. O governador Beto 
Richa (PSDB) alega que o Estado está 
passando por uma crise financeira, e 
que será preciso realizar cortes em 
áreas importantes, como transporte, 
educação e saúde, enquanto recebe 
o mais alto salário dentre todos os 
governadores do país, 33 mil reais! 

Fomos para as ruas lutar contra 
mais este aumento, e em con-
junto com o coletivo tarifa 
zero e a frente de luta pelo  
transporte realizamos um acam-
pamento em frente à Prefeitura de 
Curitiba. Tentamos travar um di-
álogo com o poder público, mas a 
burocracia da prefeitura nos en-
rolou como sempre. Alegaram que 
não podiam quebrar os contratos 
com as empresas, pois teriam que 
pagar uma multa de milhões de re-
ais – mesmo com os relatórios do 

Estado que comprovam uma série 
de irregularidades e fraudes nesses 
contratos. Está mais do que claro 
qual lado a prefeitura assume nes-
sa luta: o lado dos empresários! A 
população paga cada vez mais caro 
na tarifa e sofre com reajustes nas 
linhas de ônibus que só pioram!

Sabemos que o aumento da tarifa não 
é culpa das categorias de trabalhado-
res. Isso é culpa dos exorbitantes lu-
cros dos empresários do transporte 
coletivo, que constituem uma verda-
deira máfia do transporte em Curiti-
ba, onde 70% do transporte cole-
tivo da cidade se concentra nas 
mãos de apenas uma família, os 
Gulin. Sabemos também, por meio 
dos relatórios da CPI dos transportes, 
URBS, TCE e sindicatos que a tarifa 
poderia ser reduzida até para R$ 2,25. 
Mesmo diante destas irregularidades, 
que constituem crimes de formação 
de cartel e superfaturamento da ta-
rifa, as empresas do transporte asso-
ciadas à prefeitura continuam aumen-
tando a passagem, e quem paga são os 
trabalhadores e usuários.

Como existe essa parceria entre os 
políticos e os patrões, nossa única 
saída, no que se refere à gestão do 
transporte público, é a luta popular. 

Ou seja, só podemos esperar melho-
rias no serviço do transporte a partir 
da luta nas ruas e da organização dos 
explorados e exploradas.

Por isso fomos e continuaremos 
indo às ruas junto com a população 
curitibana, lutando por um trans-
porte mais justo, igual e de quali-
dade. Não admitimos retroceder 
nas conquistas que vieram em 
junho de 2013 com muito suor e 
sangue! Não admitimos nenhum 
centavo a mais para a máfia do 
transporte!

Passe livre já!
Junto da luta contra o aumento da 
tarifa, ainda temos uma outra ba-
talha que estamos travando desde 
junho de 2013 em torno do Projeto 
de Lei da Frente de Luta pelo Trans-
porte, que instala o Passe Livre para 
estudantes e desempregados. Este 
projeto foi protocolado na Câmara 

Municipal de Curitiba, logo após a 
emblemática Ocupação da Câma-
ra. Na ocasião, vários vereadores 
nos prometeram que o projeto iria 
“tramitar em caráter de urgência”. 
Apesar disso, apenas em setembro de 
2014 – um ano depois da Ocupação 
– é que o projeto começou de fato a 
receber atenção das autoridades, isso 
após pressão popular e a desculpa 
era que os documentos tinham sido 
“extraviados” ao menos duas vezes 
dentro da câmara.

Em dezembro de 2014 houve uma 
comissão legislativa em que vere-
adores se reuniram para deliberar 
sobre o projeto. Havia duas propos-
tas: uma para que o documento fosse 
arquivado e, outra, para que fosse 
realizada uma audiência pública no 
inicio de 2015. Estivemos presen-
tes enquanto movimento social para 
acompanhar e pressionar a tramita-
ção e aprovação de nosso projeto, e 
a proposta da audiência pública foi 
aprovada! Sabemos muito bem que 
pela vontade dos vereadores e auto-
ridades competentes do transporte 
o projeto não sairá do papel. Se de-
pender deles, logo será engavetado!

“Somente pela força 
das ruas que o Projeto do 
Passe Livre será aprovado

Resistência,
universidades e faculdades particulares!
Educação não é mercadoria!

cada ano que se passa o 
número de vagas nas fa-
culdades e universidades 

privadas aumenta muito mais do 
que o número de vagas nas públicas. 
87,4% das Instituições de Educa-
ção Superior (IES) no Brasil são 
privadas. Essa diferença não é à toa. 
A educação superior é um negócio 
lucrativo. Mesmo nesse período 
de desaceleração da economia em 
que vivemos, o faturamento deste 

setor fechou o ano com um cres-
cimento folgado em relação aos 
anos passados. R$35,9 bilhões – 
um aumento de 27,3% em relação 
aos R$28,2 bilhões de 2012.

Apesar de algumas pessoas só terem 
acesso à universidade por meio do 
Programa Universidade para Todos 
(PROUNI) e o Financiamento Es-
tudantil (FIES), estes programas só 
aumentam o lucro dos empresários 
da Educação Superior. O governo 

apenas une o útil ao agradável para o 
patrão, dá bolsas sociais e financia a 
aquelas vagas que sobram. Prestando 
esse serviço, as instituições não preci-
sam pagar impostos e ainda recebem 
dinheiro direto do Estado. Enfim, a 
partir deles, os empresários da educa-
ção superior têm a garantia de que as 
salas de aulas vão estar mais lotadas. E 
quanto mais lotadas, mais lucro.

Apesar de vir fantasiado de bene-
fício para pessoas pobres, somente 
com o dinheiro que o governo deixa 
de arrecadar em impostos com cada 
vaga PROUNI criada na instituição 
privada, 3 vagas na universidade pú-
blica poderiam ser criadas segundo 
o relatório de 2004 do ANDES. Mas, 
claramente o Estado é feito pelos e 

A
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para os patrões. Não ia ser diferente 
aqui no Brasil, que inclusive já anun-
ciou logo no início do ano um corte de 
R$ 7 bilhões no orçamento anual 
do país para a pasta Educação, vi-
sando pagar juros da divida pública 
para os ricos.

Juntos, FIES e PROUNI são responsá-
veis atualmente pela matrícula de 31% 
do total de vagas disponíveis nas ins-
tituições particulares de todo o país. 
E a perspectiva é que este número au-
mente cada vez mais. Só para o FIES, 
a meta do governo apresentada no 
Plano Nacional de Educação (PNE) é a 
de duplicar o número de contratantes 
até 2020, sendo que daqueles 31% de 
antes, 22% são FIES. Eles escrevem a 
Lei dizendo que a Educação é um di-
reito, mas depois forçam as pessoas a 
se endividarem com programas como 
esse! Estude 5 anos, pague em 15 “sem 
juros”. Depois as pessoas que protes-
tam é que são vândalas.

E na universidade pública? O que tá 
acontecendo? Lá o número de vagas 
não cresce. Às vezes pode até crescer. 
Mas vai ver como que eles conseguem 
fazer isso. É por meio de medidas 
como o REUNI, que em vez de cons-
truir novas estruturas para abrigar 
80 alunos simplesmente aumenta 
o número de vagas de 40 pra 60 e 
sobrecarrega a vida de professores. 
E com isso cai a qualidade também. 
Isso só serve pro governo fazer pro-
paganda de seu “compromisso” em 
investir na Educação Pública. Na ver-
dade, as vagas ali estão cada vez mais 
ameaçadas por cortes e pela privati-
zação “em parcelas” da instituição. Se 
isso não acontece de uma vez, é por 
que existe resistência das categorias 
que lutam todo dia por uma Educação 
Superior Pública e de qualidade para 
todas as pessoas.

A lógica do livre mercado é outra. 
Não quer que Educação Pública 
exista. Para todas aquelas pessoas 
que mesmo com PROUNI ou FIES não 
conseguem ter acesso a um curso su-
perior presencial – seja por qualquer 
um ou mais destes motivos: gastos 
adicionais com alimentação, transpor-
te, materiais – a “solução” é o Ensino à 
distância (EAD). Essa forma de ensino 

nada mais representa do que a dimi-
nuição de todos os custos envolvidos 
no processo de ensino para se vender 
um serviço mais barato (e mais precá-
rio!). E com isso abranger um terreno 
gigante de novos consumidores para 
obter mais lucro.

Todo ano essas instituições fazem 
reajustes das mensalidades acima da 
inflação, ou seja, acima do quanto os 
preços dos bens e serviços aumenta-
ram durante um determinado perío-
do. Só que nenhum dos investimen-
tos que fazem é para melhorar nossas 
condições de permanecer estudando 
até a conclusão dos estudos, apesar de 
receberem dinheiro público. E ainda 
temos que almoçar coxinha e refri-
gerante todos os dias! É por essas e 
outras que devemos lutar dentro das 
instituições particulares também! Se 
dinheiro público é colocado na insti-
tuição, ele deve estar ao nosso serviço, 
e não pra aumentar ainda mais os lu-
cros dos empresários! Estudante quer 
Restaurante Universitário barato e de 
qualidade! Na verdade precisamos de 
tantas coisas que um texto desse ta-

manho não daria conta de expressar!

Sabemos que é difícil a construção 
e organização de movimentos com-
bativos nesses lugares, e que qual-
quer conquista parece distante ou 
impossível. Em geral, o que tende a 
acontecer é mensalidade aumentar 
e não existir resistência. Mas, essa 
tendência tem mudado na PUC e em 
outras universidades e faculdades de 
Curitiba. No final do ano passado, 
a mensalidade sofreu um aumen-
to de 8,89% nessa universidade. 
Apesar disso, apresenta indícios de 
estar superfaturada. As e os estudan-
tes fizeram um ato dentro do campus 
que exigia a explicação do por que do 
reajuste, bem como o congelamento 
das mensalidades. É um movimento 
nascente e que possui potencial de 
resgatar o histórico de lutas que ca-
racterizava esta instituição.

É somente semeando hoje para fazer a 
colheita amanhã que aprendemos a ter 
paciência para ver as coisas seguirem o 
seu curso. Uma vez plantada, a semen-
te vai germinar. É só trabalharmos pra 
isso. Desta forma, temos muito traba-
lho a fazer no sentido de avançar nosso 
projeto de construir movimentos au-
tônomos e combativos também nesses 
locais. Por meio de nossa prática mili-
tante podemos oferecer às companhei-
ras e companheiros uma alternativa 
real de luta, em que não existe divisão 
entre aqueles que dirigem o movimen-
to e outros que são dirigidos.

Podemos nos organizar e lutar por 
pautas específicas do curso, como 
contratação de mais professores, 
por exemplo, por meio de coletivos 
de curso ou de Centros Acadêmicos 
– gestões horizontalizadas de CA 
podem potencializar muito nossas 
lutas! Podemos ainda nesse mesmo 
agrupamento fortalecer mecanismos 
de enfrentamento coletivo a todas as 
formas de opressões presentes em 
nossa realidade, tais como o machis-
mo, o racismo, a lgbtfobia, capaci-
tismo. Além disso, promover deba-
tes que politizem a nossa realidade 
educacional, profissional e social em 
geral, e tragam mais pessoas interes-
sadas em construir a luta ao nosso 
lado no dia a dia, ombro a ombro.

Já numa escala mais ampla, podemos 
nos organizar também horizontal-
mente em Frentes de Luta gerais, que 
abranjam outros cursos – e mesmo as 
outras categorias de profissionais da 
universidade – para lutar contra o au-
mento de mensalidades, pela constru-
ção de um RU barato e de qualidade, 
pelo aumento real de salário de pro-
fessores e demais servidores. Entre 
uma série de outras pautas pelas quais 
poderíamos nos unir e lutar na certeza 
de que são lutas justas.

Finalmente, quando um DCE ou CA 
não construir a luta juntamente co-
nosco – e, ainda por cima atrapalhar 
de propósito, como acontece bastante 
-, então estão escolhendo o lado dos 
inimigos do movimento social comba-
tivo. Nós sempre teremos a opção nes-
ses casos de construir o movimento de 
maneira autônoma em relação a estas 
entidades. Acreditamos que é isso que 
a história da luta de classes nos ensi-
na: que o essencial para mudarmos 
a nossa realidade social está no re-
conhecimento da necessidade da 
luta, na vontade de alterar essa 
realidade, e na organização políti-
ca classista, horizontal e combati-
va das pessoas oprimidas. Quando 
essas três coisas existem juntas ao 
mesmo tempo, podem revigorar as 
nossas esperanças na construção de 
uma sociedade mais igualitária a par-
tir da nossa luta desde hoje.

“ Apesar de algumas 
pessoas só terem acesso 
à universidade por meio 
do PROUNI e FIES, estes 
programas só aumentam 
o lucro dos empresários
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Movimentos Sociais para além das instituições
Quem conquista as vitórias é o povo organizado e não as entidades.

o decorrer de nossa atu-
ação contra  a  hegemo-
nia dominante nos dias de 

hoje, muitas vezes temos que recorrer 
às entidades como ferramentas para 
a luta. Seja pelo alcance e facilidade 
de comunicação com a base, seja pela 
necessidade de instrumentos formais 
(como projetos de lei) para um pla-
nejamento de longo prazo. A ação 
através de entidades (instituições le-
galizadas), como os Centros Acadêmi-
cos, Grêmios ou Sindicatos acabam se 
tornando instrumentos importantes 
na luta de classes.

Entretanto, assim como podem ser 
de grande ajuda, as entidades/
instituições também podem se 
tornar a razão de fortes crises 
nos movimentos de luta. É neces-
sário lembrar que mesmo podendo 
ser usadas a nosso favor, a esmaga-
dora maioria das instituições ainda 
são historicamente pertencentes 
àqueles que exploraram o resto da 
sociedade e foram planejadas exa-
tamente para esse fim. Os Diretó-
rios Acadêmicos, por exemplo, fo-
ram criados como ferramentas de 
representação estudantil ligadas às 
universidades durante a Ditadura 
Militar, de modo que qualquer pas-
so das/dos estudantes fosse mais 
facilmente controlado. A tentativa 
de ocupar instituições de maneira 
indiscriminada e sem uma análise 
e planejamento prévios tem mui-

tas chances de se tornar um entrave 
para o movimento social combativo. 
Isso pode acontecer quando nossos 
esforços são cooptados   pelo Es-
tado de um modo que passamos a 
reproduzir a burocracia que caracte-
riza o próprio Estado. Estes são pro-
blemas  comuns entre organiza-
ções que se mostraram incapazes de 
avaliar com cuidado até que ponto é 
possível ocupar estes espaços, tendo 
que recuar na luta e perdendo de vis-
ta seu objetivo revolucionário.

Mas dentro de movimentos com 
vínculos institucionais muito for-
tes, como o Estudantil ou o Sindical, 
como podemos evitar cair nessa po-
sição acomodada? Ora, qual a solu-
ção senão a Ação Direta? não nos 
sentimos representados pelos órgãos 
do estado e não ficamos de braços 
cruzados esperando que venha algo 
melhor, fazemos com nossas pró-
prias mãos, transformamos aquilo 
que precisa ser transformado. E isso 
vale para qualquer luta, principal-
mente quando falamos de represen-
tação: existe Movimento Estudantil 
fora dos CAs e DCEs quando saímos 
às ruas sem precisar ser convocados 
por alguém que diz nos represen-
tar (e às vezes até contra a vontade 
dessas pessoas ou organizações!). 
Existe Movimento Sindical que ul-
trapassa lideranças cooptadas e con-
quista seus direitos, contrariando 
assim seus “representantes eleitos”, 

como as greves dos Garis do Rio de 
Janeiro e dos Rodoviários do Rio 
Grande do Sul nos mostraram. 

Trazendo uma situação mais recente e 
concreta há o caso do curso de Psico-
logia da UFPR, que após 10 anos com 
prevalência de uma gestão de esquer-
da  perdeu as eleições do Centro Aca-
dêmico de 2014/2015 para uma gestão 
que não se intitula de direita, mas que 
tampouco defende uma postura de 
luta. Isso significa que há uma obedi-
ência cega ao sistema, mais especifica-
mente à estrutura universitária,  que 
preza pela burocratização, pelo privilé-
gio de uma minoria,  pela meritocracia. 
Exatamente tudo aquilo que as gestões 
anteriores buscaram romper. Mas  isso 
significa que não temos mais pelo que 
lutar? Não há outro modo de fazer Mo-
vimento Estudantil sem estar cercado 
por essa lógica estranguladora? Assim 
surgiu um coletivo de curso com res-
posta, que consiste num conjunto de 
pessoas que  possuem um objetivo  e 
um plano de ação comum baseado em 
princípios que norteiam a sua prática. 
Ou seja, formamos um grupo que  con-
tinuará pautando e bancando a luta, 
direcionando as suas forças não para 
os caprichos do Estado/sistema, mas 
sim para as demandas coletivas,  sem 
deixar de reivindicar o espaço formal 
do CA, visto que este último pode ser 
uma ferramenta útil. Faz-se necessário 
destacar que esta ideia não surgiu do 
nada. Ela  surgiu do acúmulo tanto das 
gestões anteriores  quanto do processo 

eleitoral, que fez com que as pessoas 
exercitassem seu fazer político, incitan-
do-as a colocar a mão na massa.

E, claro, existe sempre a Ação Dire-
ta nos movimentos sociais de rua, 
como foram e são as manifestações 
diretas contra o aumento da tari-
fa em diversas cidades do Brasil. A 
massa popular demonstrando sua 
raiva e indignação diretamente, sem 
algum centro institucional passível 
de ser cooptado, amedronta até os 
ossos a classe dominante e suas ma-
rionetes (políticos, polícia, etc.). É 
aí que ela precisa então mostrar sua 
verdadeira cara e usar a violência po-
licial, e as manipulações na grande 
mídia (Globo, Record, SBT), para 
calar a voz dos que não aceitam as 
coisas como estão. 

Podemos ocupar entidades para conti-
nuar a nossa luta? Claro que sim, e in-
clusive em diversas situações devemos 
fazê-lo para não sermos esmagados. 
Devemos também construir entida-
des populares (como Associações de 
Moradores) sem subordinação à classe 
dominante, formada por e para as pes-
soas que trabalham. Mas, por outro 
lado, nunca devemos achar que nosso 
papel acaba nisso: para termos sucesso 
no futuro, é preciso sempre continuar 
a luta em todas as frentes possíveis, 
sem nunca se contentar com as  mi-
galhas que nos são oferecidas, até que 
realmente avancemos nossos direitos.

N


