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O governo federal ini-
ciou 2015 com o fa-
moso “ajuste fiscal”: 
cortes orçamentários 

em todos os ministérios (aproxima- 
damente R$70 bi ao todo). O objetivo 
desse ajuste é claro: manter a burgue-
sia no lugar mais confortável possí- 
vel, garantindo sempre suas taxas de 
lucro, enquanto a classe trabalhadora 
sofre com grandes cortes de direitos, 
na saúde e educação.

Em relação às Instituições Federais de 
Ensino (IFES), a verba deste ano foi 
menos de dois terços do orçamento de 
2014. Ao mesmo tempo, quase metade 
do PIB foi destinado ao pagamento da 
dívida pública, o que significa a trans-
ferência desses recursos diretamente 
para o grande capital financeiro. Vale 
lembrar que o Brasil é o país que paga 
a maior taxa de juros sobre essa dívida 

da história: 14,25%!
Resultado: a precarização desenfreada 
do ensino público, seguida de mobi-
lizações, como as greves nas ifes e na 
rede estadual do Paraná. Nas federais, 
sentimos os cortes amplamente des-

de o início. Universidades como UFRJ 
e UFMG não puderam pagar contas 
básicas como de energia, segurança e 
limpeza, fechando suas portas por se-
manas. Na UFPR, repasses às empresas 
terceirizadas de transporte e limpeza 
atrasaram há mais de quatro meses.

A permanência estudantil não esca-
pou. Bolsas de monitoria, extensão, 
pibid, pibic e probem tiveram cortes 
e atrasos, tornando a permanência na 
universidade um desafio para muitos 
de nós, estudantes. Além disso, os Res-
taurantes Universitários já começaram 
o ano com falta de alimentos básicos, 
como saladas e carnes. No interior 
(Palotina e Jandaia) e no Litoral (Mati- 
nhos e centro de estudos do mar 
(cem)), existem diversos problemas 
estruturais, como a falta de espaços 
desportivos para o curso de Educação 
Física em Matinhos, e a abertura de dois 
novos cursos no cem, sem ampliação 
da estrutura, obrigando estudantes e 
professores a usarem um galpão como 
sala de aula.

Somando-se isso às situações que já 
estavam precárias – falta de creche uni-
versitária; falta de moradia estudantil; 

falta de iluminação nos campi; falta de 
estrutura no interior; falta de políticas 
contra assédio e violências de gênero; 
falta de acessibilidade; etc. – passamos 
por mais uma greve das três categorias, 
todas com motivação de lutar por uma 
educação verdadeiramente pública, gra-
tuita e de qualidade.

Primeiro a dos servidores técnico-  
administrativos, deflagrada dia 28 de 
maio, que durou mais de 4 meses em 
defesa: da data-base; pela não-imple-
mentação do ponto eletrônico (que 
faria com que trabalhassem por duas 
horas a mais que seu contrato); e pela 
reposição salarial acumulada dos últi-

mos anos (27%) já que os reajustes 
salariais se mantiveram abaixo da in-
flação. O Governo Federal, mais uma 
vez, não dialogou, e as propostas de 
reajuste foram baixíssimas. No fim, 
o acordo assinado pela FASUBRA 
provavelmente acumulará uma perda 
salarial (de acordo com as projeções 
oficiais para a inflação) de 22,27% 
em 2017.

A greve dos docentes teve início na-
cionalmente no mesmo dia dos ser- 

vidores, durando até o dia 13 de out-
ubro em 40 ifes. Porém, na ufpr as/
os professoras/es decidiram aderir à 
paralisação somente a partir do dia 12 
de agosto. As principais pautas foram 
a defesa do caráter público da uni-
versidade – em defesa de concursos 
públicos e contra todas as formas de 
terceirização; melhoria das condições 
de trabalho; reestruturação da carrei-
ra docente; e data-base para reajuste 
salarial.

Essa greve foi curta, com adesão grande 
no interior e no litoral, mas não esta-
va forte em Curitiba. Assim, no dia 
11 de setembro os docentes da ufpr 
saíram da greve, mesmo com nego-
ciações com o ministério da educação 
(mec) ainda acontecendo no cenário 
nacional. Localmente, as negociações 
se encaminhavam para atender pau-
tas como a manutenção do calendário 
acadêmico com 15 semanas letivas; a 
implementação da progressão automáti-
ca de carreira; e a abertura das contas da 
instituição – o que a Reitoria já havia se 
comprometido, mas sem avanços.

O movimento estudantil esteve atento 
ao que viria: grandes cortes; repressão; 

O 

Será só com muita luta e Açao Direta que  
poderemos assegurar nossos direitos.

greve
yago tav

2



criminalização; precarização da edu-
cação; e a evasão de muitos estudantes 
por falta de condições. A greve dos 
servidores do Paraná gerou o alerta, 
milhares de professores se uniram em 
defesa de seus direitos, contra o roubo 
das aposentadorias, e para que a escola 
pública não fosse ainda mais precariza-
da. A forte repressão de 29 de abril 
impulsionou movimentos locais. A 
UNESPAR, por exemplo, se manteve 
em greve, e o movimento estudantil 
resistiu, garantindo bolsas de auxí- 
lio permanência – inexistentes até 
então.

Através da frente de mobilização 
estudantil do paraná (fmep), ufpr 
e unespar entraram na luta contra os 
cortes na Educação. Na ufpr, articu-
lamos algumas reuniões de negociação 
com a Reitoria, com pautas elencadas 
pelos cursos, mas não tivemos retorno 
após as férias de julho. Com a falta de 
diálogo e os cortes começando a nos 
atingir, uma Assembleia Geral com 

mais de 800 estudantes, no dia 19 

de Agosto, deliberou Greve Estudan-
til por quase unanimidade, e apoio à 
greve docente e dos servidores. Foram 
incluídas as pautas dos campi do interi-
or e formada comissão de negociação, 
para tentar novamente o diálogo com 
a Reitoria.

A mobilização foi forte em diversos 
cursos. Em Curitiba, Farmácia e Ciência 
da Computação, por exemplo, tiveram 
assembleias locais históricas, e muita 
movimentação durante todo o proces-
so. Os cursos do Litoral fizeram inten-
sas mobilizações, gerando uma adesão 
quase total das três categorias à luta!

Apesar da mobilização, a Reitoria foi 
sucessivamente intransigente nas ne-
gociações, se recusando a entregar res- 
posta escrita às nossas pautas. Dessa 

forma, dia 31 de Agosto, estudantes 
em ato decidiram radicalizar o movi-
mento, ocupando o prédio da Reito-
ria e exigindo avanços. No dia 01 de 
setembro foi divulgado o manifesto 
com as exigências para a desocupação;

A Reitoria permaneceu sem dialogar. 
Ao contrário, atacou ferrenhamente 
o movimento grevista, cortando a 
energia e a água do prédio ocupado, 
com ameaças constantes de repressão. 
Além disso, tentou jogar estudantes 
e trabalhadores contra o movimento, 
culpando a ocupação pelas suas própri-
as intransigências: negociações sus-
pensas; bolsas e salários atrasados. Por 
fim, depois de quase duas semanas de 
ocupação, pediu judicialmente a rein-
tegração de posse do prédio.

Contudo, o movimento grevista 
conseguiu recorrer e garantir uma 
audiência de conciliação, para nego-

ciar condições para desocupar. Assim, 
sob supervisão da justiça federal, de- 
socupamos o prédio em perfeito estado 
em 17 de setembro. As negociações 
retornaram até fim de setembro, ga-
rantindo conquistas concretas.A Rei-
toria se comprometeu em melhorar 
a iluminação de alguns pontos dos 
campi; instalar uma unidade casa 
em Matinhos; equiparar o horário 
do RU Agrárias com os demais e re-
alizar estudos para diminuir as filas 
do central.

Infelizmente, foram poucas conquis-
tas concretas, mas construímos esse 
ano uma unidade e fortalecimento do 
movimento estudantil da UFPR, tan-
to do interior quanto de Curitiba, que 
será essencial nos próximos anos. A 
“Pátria Educadora” mostrou sua cara, 
e continuará atacando cada vez mais 
nossos direitos. Somente com a ação 
direta e auto organização pelas bases 
que conseguiremos barrar os retroces-
sos e garantir avanços!

E Em nosso estado (PR), o 
dia 20 de novembro não 
entrou como feriado por 
uma ação da Associação 
Comercial do Paraná 

(ACP) que prezando pelos seus lucros 
em detrimento da reflexão, conseguiu 
manter a já profunda invisibilização do 
negro para a construção dos estados do 
sul. Quem habita a capital Curitiba, sabe 
bem que o modelo de cidade propagan-
deado e apreciado institucionalmente é 
fundamentado em um mito europeu, “a 
capital que é quase da Europa”. Assim, 
a elite branca continua abraçando 
seus ganhos econômicos e fechando 
os olhos para o drama social estru-

turado que segue quase inalterado. 
No Brasil temos o racismo como a maior 
herança deixada pelo Império, nos mais 
de trezentos anos de escravidão. Os 
reflexos desse processo histórico na 
realidade de hoje podem ser eviden-
ciados pelas estatísticas de diversas 
pesquisas. O extermínio de negros e 
negras chega a índices alarmantes! 
São as vítimas em mais da metade dos 
homicídios no país, entre os presos são 
61% e a maioria também nos trabalhos 
mais precários e entre desempregados, 
mas nos índices do ensino superior, 
por exemplo, são minoria. As cotas e 
outras políticas representam avanços 
importantes, porém os problemas estão 

longe de serem sanados. Esses números 
representam o que está marcado na 
vida da população negra que vivencia 
cotidianamente tal realidade angusti-
ante. Nossa sociedade se firma sobre 
a exploração de classe e raça, mas 
não podemos esquecer de adicionar 
uma outra perspectiva em nossas 
análises, pois a classe trabalhadora 
tem cor, mas também tem gênero! As 
mulheres negras estão sujeitas a ganhar 
ainda menos que as brancas, por essa 
desigualdade salarial que é de gênero 
e racial, experimentam os níveis mais 
baixos e precários de condições de vida. 
São as que mais sofrem com a clandes-
tinidade do aborto e também na relação 

com a violência, somando mais que o 
dobro de casos de homicídio de mu- 
lheres brancas. O dia 20 de novembro 
marca a morte de Zumbi, que liderou 
o quilombo Palmares participando ati-
vamente da luta contra a escravidão, 
e representa o resgate histórico da 
luta contra o sofrimento estrutural de 
negros e negras. Saudemos então não 
apenas Zumbi, mas também Dandara 
dos Palmares! 

Que a história seja saudada e  
Faça-se presente nas lutas de hoje!

M~ÊS DA

Consciência Negra

Viva Zumbi, Dandara, Domingo 
Passos, Luisa Mahin, Madame Satã, 
Tereza de Benguela, Tia Simoa 
e todas/todos lutadores negras/
negros para que não nos deixemos 
embranquecer a memória!

“

... construímos esse ano uma 
unidade e fortalecimento do 

movimento estudantil da UFPR, 
tanto do interior quanto de 

Curitiba, que será essencial nos 
próximos anos.

“
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O conceito de Educação 
Popular foi construído 
por diversos educadores 
da área da Pedagogia 
Histórico-Crítica, com 

uma ligação muito forte com as teorias 
do anarquismo e do marxismo, mas 
principalmente a partir da militância 
prática.

Difundida principalmente por Paulo 
Freire, mas também por outras pes-
soas da área, como Akácia Kuenzer e 
Moacir Gadotti, desenvolveu-se um 
ideal de educação que busca abando-
nar o tecnicismo da escola formal de 
hoje, aliando o conhecimento teórico 
e técnico com o conhecimento popular 
prático da vida – as formas de conheci- 
mentos tradicionais construídos pela 
experiência humana e que hoje, com o 
avanço das tecnologias e do capitalis-
mo, estão sendo apagadas da história.

Essas pessoas incluíram dentro da edu- 
cação a área de “Educação e Trabalho” 
– economia política junto com pedago-
gia – fugindo do modelo de educação 
bancária vigente, onde se trata as/os es-
tudantes como um livro em branco que 
será preenchido com conteúdo pelo/a 
professor/a, que garante a manutenção 
do capitalismo ao afastar o interesse 
das pessoas da busca pela educação.

Esse ideal de Educação Popular foi 
construído, principalmente, a partir 

do entendimento de que a sabedoria 
e o conhecimento não se limitam aos 
conteúdos que aprendemos na escola. 
A concepção de educação popular nasce 
da necessidade de resgate da cultura 
popular e fortalecimento da identidade 
coletiva da classe trabalhadora, estimu- 
lando a autonomia e a relação entre as 
pessoas – o não-individualismo.

UM INSTRUMENTO  
DE LUTA HISTÓRICO

É possível observar as subidas e desci-
das da presença da educação popular 
nas instituições de ensino. Estamos 
num momento de descida, com for-
talecimento da ideologia dominante, 
com repulsão ao que está sendo 
chamado de “doutrinação marxista” 
e abandono de um ensino que alie de-
centemente a prática de educar com 
a teoria necessária para comunicação 
com educandas e educandos.

No começo do século XX, os anarquis-
tas vêm para o Brasil com a onda mi-
gratória e se organizam em três frentes 
dentro da educação: construção de 
escolas formais pela e para a classe tra-
balhadora; educação informal, como 
rodas de conversa formativas, panfle-
tos ou jornais; e discussões sobre as 
diferentes opressões nos ambientes 
de trabalho e socialização. Foram 
com eles, especialmente na parte 

formal, que germinou a semente da 
Educação Popular.

Em outros lugares do mundo, como na 
Espanha com o anarquista Francisco 
Ferrer y Guardia que criou a ideia de Es-
cola Livre, vários modelos de educação 
libertária foram sendo desenvolvidas 
em contato uma com a outra. 

As escolas livres de Ferrer eram cons- 
truídas em oficinas, ligando teoria e 
prática. Porém, na medida em que os 
educandos foram crescendo, e por con-
sequência se tornando sujeitos revolu-
cionários, as escolas passaram a ser 
vistas como ameaças para o Estado e 
houve uma perseguição fortíssima, com 
destruição de documentos e assassina-
tos de educadoras e educadores.

Na França, o anarquista Celestin 
Freinet também desenvolveu um mode-
lo de ensino baseado nas frentes de 
atuação. Freinet ensina a impedir o 
afastamento entre o ser humano e a 
natureza, questiona a relação com o 
trabalho e a alienação inerente ao tra-
balho capitalista; e critica o ensino que 
naturaliza as ações feitas sem entender 
o que estava sendo feito.

No Brasil, um exemplo de aplicação 
dessas novas propostas de educação 
é a Escola Operária 1º de Maio, fun-
dada em 1903, no Rio de Janeiro, por 
Pedro Matera, anarquista italiano que 
veio para o Brasil ainda criança. Suas 

primeiras ações com a Escola foram em 
favor da educação elementar – leitura, 
escrita e matemática básica; laicidade 
do ensino – não influência da religião; 
e do ensino primário. As aulas acon-
teciam no período do dia para filhas 
e filhos de trabalhadoras/es, e a noite 
para essas/es trabalhadoras/es.

Quase todas as escolas livres já foram 
extintas. O que resta são escolas com 
alguns elementos delas, como as que 
aplicam uma ideia de educação integral 
e pensam o desenvolvimento das/os 
educandas/os como um todo, não só 
em relação a adquirir conhecimento 
científico e acadêmico, e/ou que levam a 
escola para a comunidade e relacionam 
sua rotina com a rotina na comunidade.

POR QUE ACREDITAMOS 
NA EDUCAÇÃO POPULAR

Acreditamos na Educação Popular como 
ferramenta para a construção do Poder 
Popular. Isso não significa que defen- 

O 
“

... podemos construir novas 
formas de relações humanas 

(...) sem uma relação de 
competição entre os tipos 
de saberes, alimentando e 

estimulando o fortalecimento 
da soberania popular.

“
luis naza
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O governo de Beto Richa (PSDB), que este ano já demonstrou 
seu apreço pelos educadores ao nos arrancar a previdência às 
custas de nosso próprio sangue no dia 29 de Abril, anunciou 
um novo ataque ao ensino público: a “reorganização”, ou mais 
precisamente o fechamento de 71 escolas no Estado.

O alvo principal são as escolas rurais (31 foram elencadas), e os Centros de Edu- 
cação Básica de Jovens e Adultos (CEEBJAs), que somam 19 centros. Outras 21 
escolas que ocupam imóveis alugados também estão na lista. Em Curitiba há 
pelo menos 9 colégios listados. 

demos nos afastar do ambiente da Es-
cola formal pública de hoje – o chamado 
“ensino tradicional” – uma vez que esse 
é o espaço onde a classe trabalhadora se 
forma, e lutar por melhores condições 
na rede de ensino público e por maior 
acesso à educação é essencial para a 
resistência das e dos de baixo. Aliás, 
é crucial que tenhamos cada vez mais 
pedagogas/os e professoras/es de luta 
atuando nesse espaço!

Mas é justamente por ser a escola o 
ambiente principal de formação e so-
cialização da classe trabalhadora, que 
ela também se torna instrumento 
para estimular relações de dominação, 
opressão e exploração entre nós. Afinal, 
não existe vácuo político, e em todos 
os ambientes existe alguma ideologia 
sendo colocada, ou seja, não existe 
neutralidade de discurso. Dessa for-
ma, a ideologia burguesa dominante 
sempre estará presente nos ambientes 
institucionais do Estado.

Um exemplo é como é interessante para 
o capital a precarização da formação e 
das condições de trabalho das/os ped-
agogas/os e professores/as, que assim 
precisam recorrer ao autoritarismo para 
manter a atenção das/os educandas/
os, e, dessa forma, perpetua relações 
de desigualdade e opressão.

Além da hierarquia entre professor/a 
e educando/a e entre conhecimento 
científico e não-científico, o ambiente 
escolar cria pessoas incompletas e frus-

tradas, sem motivação para a busca do 
saber e com sentimento permanente 
de disputa umas com as outras, pois 
não desenvolve nem valoriza todas as 
capacidades e habilidades humanas 
possíveis, tentando encaixar seres dife- 
rentes em um modelo padrão único.

A educação popular surge com o 
propósito de romper com isso. Sua 
centralidade está na busca pela 
emancipação individual e coletiva 
e na crença que a liberdade pode ser 
alcançada através do desenvolvimen-
to de todas as nossas capacidades, 
habilidades e criatividade, manual 
e intelectual, sem que alguém nos 
domine ou explore, com cada um po-
dendo escolher o caminho que vai 
seguir, com autonomia.

Através de projetos de educação popu- 
lar podemos construir novas formas de 
relações humanas, com a valorização 
de outras formas de conhecimento 
e sabedoria para além do científico. 
Isso significa trazer de volta toda a ri-
queza e valor da cultura popular, das 
habilidades, dos costumes dos povos 
tradicionais – indígenas, quilombolas, 
etc. – sem uma relação de competição 
entre os tipos de saberes, alimentando 
e estimulando o fortalecimento da so-
berania popular.

Dessa forma, não adianta criar espaços 
de educação popular descolados da re-
alidade das pessoas. É essencial criar 
vínculos e raízes territorialmente, estar 

presente nas comunidades, bairros, lo-
cais de trabalho e de organização – como 
associações de moradores e sindicatos.

Também deve ser instrumento de com-
bate às opressões e relações de domi-
nação, essencial na construção de seres 
humanos que vão além da dicotomia 
razão-emoção. Isso quer dizer trabalhar 
a humanização das relações, criando 
espaços e laços afetivos que estimulam 
o processo de aprendizagem, e que vão 
para além da sala de aula.

A educação também é política, e não 
podemos cair no assistencialismo de 
educar para a simples adaptação ao 
sistema capitalista; deve ser ferra-
menta não só para aprender a ler o 
mundo, mas também a se posicionar 
no mundo; a educação popular pro-
porciona a busca pela autonomia da 
pessoa educanda, que se descobre como 
sujeito ativo e transformador dentro 
da sociedade, e é nesse poder ser que 
se estabelece novas relações com as 
pessoas sujeitos ativos à sua volta. É 
no reconhecimento do papel que cada 
um e uma pode desempenhar que a 
pessoa educanda se descobre capaz de 
influenciar e modificar a sua realidade.

Os resultados que buscamos não se 
realizam pela simples construção de 
métodos e espaços alternativos de en-
sino. Para isso, é preciso ter clareza do 
que se deseja combater e construir, ha-
ver uma sincronia entre teoria e prática. 
Aplicar um método de ensino antiauto-

ritário significa não permitir situações 
de abuso, opressão e discriminação. 
Significa também não se excluir do pro-
cesso de transformação que se pretende 
proporcionar às pessoas educandas. A 
proposta de abolir a hierarquia entre 
razão e emoção, racionalidade e afetivi- 
dade deve ser demonstrada na prática, 
afinal, é contraditório exigir das out-
ras pessoas uma mudança pela qual 
não estamos dispostas e dispostos a 
passar também.

Nenhuma escola a menos!  
Educaçao nao é mercadoria!

Escolas

A liberdade, que é uma conquista, e 
não uma doação, exige permanente 
busca. Busca permanente que só 
existe no ato responsável de quem 
a faz. Ninguém tem liberdade para 
ser livre: pelo contrário, luta por 
ela precisamente porque não a tem. 
Ninguém liberta ninguém, ninguém 
se liberta sozinho, as pessoas se 
libertam em comunhão.

“

“

O 

de professoras/es e funcionárias/os, 
e consequentemente a formação das 
pessoas educandas. 

A rede estadual de ensino público é 
responsável por maior parte da for-
mação em nível básico e as matrículas 
aumentam a cada ano – atualmente 
são 1.095.236 matrículas na rede es-
tadual. Poucas pessoas têm condições 
de manter suas crianças em Colégios 
Particulares. É a juventude periférica 
e do campo que será a maior prejudi-
cada. Outras medidas têm contribuído 
para a precariedade do ensino gratuito, 
como a falta de estrutura e materiais; 
as condições de trabalho de servidoras/
es da limpeza, merenda e manutenção 

O argumento, mais uma vez, é a di-
minuição de gastos. Em São Paulo o 
governo Alckmin executa a mesma 
política mascarada sobre os mesmos 
argumentos e estuda fechar cerca de 
100 escolas. Sobre o pretexto dos cortes 
orçamentários diminuem a qualidade 
de vida de trabalhadores e estudantes. 
Ao fazer com que estudantes sejam 
realocados e precisem fazer um des- 
locamento muito maior, que pelas 
condições de transporte público, 
com tarifas cada vez mais abusivas, 
podem acabar por restringir o aces-
so à educação. Além de aumentar o 
número de estudantes por turma, o que 
torna ainda mais precário o trabalho 

pedagogia do oprimido  
(Paulo Freire)

pedagogia da autonomia  
(Paulo Freire)

a pegadogia da fábrica 
(Akácia Kuenzer)

para uma escola do povo 
(Célestin Freinet)

Sugestão de leitura

(Paulo Freire)
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No início do ano, com a greve dos tra-
balhadores do estado, tivemos uma 
amostra disso com o despudor de Beto 
Richa (PSDB) na repressão aos profes-
sores, para passar na marra ataques 
às aposentadorias do funcionalismo. 
Muitos tiveram danos permanentes 
na visão e audição, pelo simples fato de 
defenderem o óbvio. A poeira baixou, 
mas a repressão segue: grevistas sendo 
perseguidos nos locais de trabalho, pro-
cessos judiciais contra dirigentes sindi- 
cais e quem quer que reclame. Querem 

– que, terceirizadas, experimentam um 
regime de contratação precário e in-
seguro. 

Em Goiás o governador Marconi Per-
illo (também do PSDB) já decretou o 
fim dos concursos públicos para pro-
fessores. Aqui no Paraná essa é uma 
realidade próxima, apesar de ainda não 
ter sido decretado seu fim, os concursos 
estão cada vez mais raros. A contratação 
de professoras e professores substitutos 
via PSS (Processo Seletivo Simplificado) 
é a exceção que se tornou regra, e sig-
nifica a perda de direitos trabalhistas e 
remuneração mais baixa por hora aula. 
Eis a escola neoliberal, onde precários 
dirigem precários para formar uma 
geração de futuras/os precarizadas/os. 

Assistimos também o descaso do go- 
verno federal que deixa de priorizar 
a educação pública e passa a investir 
nas empresas de ensino. Ou seja, tanto 
nacional quanto estadualmente, os go- 
vernos (PT e PSDB) querem que quem 
trabalha pague pela crise, enquanto os 

senhores chefes lucram e desfrutam da 
riqueza que acumulam. 

Será que as crianças dos governantes 
frequentam uma escola pública? É sa-
bido que não. Há uma nítida diferença 
entre a escola dos ricos, que forma e 
reproduz a elite, e a escola dos pobres, 
que nem mesmo responde ao mínimo 
de instrução. Desde cedo nos impedem 
de falar de igualdade de oportunidades. 
E é a escola dos ricos, o ensino privado 
que sai lucrando com os retrocessos do 
ensino público.

Frente às ofensivas aos direitos do povo 
querem também impedir o pensamento 
crítico, como no caso do Projeto de Lei 
“Escola sem Partido” defendido pela 
bancada fundamentalista, que quer 
silenciar debates políticos em sala de 
aula. A PL se sustenta sob uma neu-
tralidade forjada, que fecha os olhos 
para o fato de que a sociedade em que 
vivemos é orientada por uma ideologia 
neoliberal, que se camufla e dissemina 
também na escola. Ao tentar ocultá-la, 

pretende-se apresentar uma verdade 
única e “neutra” que na realidade não 
existe, pois não existe vácuo político. 
Nesse sentido não é como se a escola 
fosse doutrinadora, mas nela perpassa 
a ideologia dominante e pensar critica-
mente sobre tais pontos não reflete a 
doutrinação e sim o exercício autônomo 
do pensamento.

Junto a isso, também está em discussão 
o reordenamento curricular para o en-
sino médio que diminui as matérias de 
História, Sociologia e Filosofia, que re-
forçando uma visão tecnicista do ensino 
que apenas quer formar mão de obra 
para um trabalho simples e específico.

A autonomia deve se fazer presente não 
só em nossas mentes, como também em 
nossas ações. Em São Paulo, as/os es-
tudantes secundaristas tem se organi- 
zado de forma autônoma e combativa, 
em um movimento pautado pela Ação 
Direta, tendo realizado atos de rua 
e discussões com a comunidade, en-
frentando a repressão policial e não 

retrocedendo no lema: “Se fechar, 
vamos ocupar!”. No Paraná, as mobi-
lizações de pais e mães, professores, 
funcionários, alunos e alunas para 
impedir o fechamento de escolas já 
fizeram os governos recuarem: no dia 
30 de outubro, o governador Beto Richa 
divulgou que suspendeu o projeto que 
visava o fechamento dos colégios esta- 
duais, após muita pressão da população. 

Precisamos seguir atentos para que não 
tenhamos nenhuma turma à menos! 
Será só com muita luta e Ação Direta 
que, nesses tempos onde se intensifi-
cam os ataques ao povo, poderemos 
assegurar nossos direitos.

inevitável nos setores não rendem 
mais lucro. É o ‘ajuste fiscal’, a ‘Agen-
da Brasil’, as reformas trabalhistas e 
previdenciárias, e muito como ainda 
está por vir. Como nada disso acon-
tece sem resistência, afinal, sentimos 
na pele o prato de comida ficar mais 
caro, o salário encurtar e o desempre-
go aumentar, é preciso uma série de 
repressões de todos os lados, para que 
mudanças no padrão de acumulação se 
tornem possíveis.

Com a crise atual, própria do capitalismo, o lucro dos burgueses 
é ameaçado, estes se unem para fazer com que nós, a classe tra-
balhadora, paguemos a conta: com cortes de direitos trabalhistas 
e desmontes dos serviços públicos (Saúde, Educação, Assistência  
Social) para o Estado socorrer os empresários, e desemprego 

C 
ataques a nossa fraca democracia avançam!
N~ao fiquemos em silêncio!

REpressao

well
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restringir o direito à greve, e flexibilizar 
os acordos sindicato-patrão, frente a 
conquistas garantidas no passado por 
Lei, como o Programa de Proteção ao 
Emprego (PPE) e os Acordos Coletivos 
Especiais (ACE) que passam por cima do 
que há de progressista na Constituição 
de 88 e na CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho). Observa-se também o 
aumento da ‘judicialização’ das disputas 
políticas e sindicais, onde estima-se 
que 30% das lutas tem sido resolvi-
das na martelada do Estado (burguês). 
Com isso ganha força o sindicalismo 
pelego, que amarrado ao Estado e ao 
Capital, serve apenas para manter os 
trabalhadores na linha e se enfraquece e 
persegue os sindicalistas revolucionári-
os, que são poucos, mas podem ser a 
diferença em momentos tão instáveis.

Se a situação é ruim nos sindicatos e no 
movimento estudantil, na periferia o 
terror come solto. Quando ramos que 
empregam a enorme massa do exérci-
to industrial de reserva que povoam 
as favelas, como a construção civil, 
retraem, aumenta-se a miséria, fome 
e violência, tornando as periferias 
verdadeiros barris de pólvora. E para 
controlar o povo, é chumbo grosso. 
O estudo Mapa da Violência, mostra 
uma intensificação do assassinato de jo-     
vens, em especial, jovens negros. Só em 
2012, 56 mil pessoas foram mortas no 
Brasil e, desse total, mais de 50% das 
vítimas eram jovens de 15 a 29 anos 
de idade, dos quais 77% eram negros. 
Nos últimos dez anos, se identificou 
um aumento de 32% da morte de jo- 
vens negros, enquanto o número de 
brancos mortos tem reduzido, sendo 
que só no Rio de Janeiro, a polícia 
mata em média, 6 pessoas por dia. É a 
Luta de Classes em uma de suas formas 
mais abertas e viscerais. 

E como se não bastasse, os mesmos que 
acabam com o futuro de milhares de vi-
das, querem garantir isso judicialmente 
com a aprovação da Maioridade Penal, 
por puro conservadorismo irracionalis-

ta. Temos hoje no Brasil, 500 mil pes-
soas presas em cadeias superlotadas. 
O mesmo irracionalismo, desconsidera 
que países que aprovaram a redução, em 
NADA reduziram a violência. Ignoram, 
que as cadeias, são mais ‘escolas para 
o crime’ que um espaço de ‘ressocial-
ização’: há uma reincidência de mais 
de 70% de crimes entre ex-presos. Ain-
da nas políticas de estado, temos um 
Estatuto da família (PL 6583/2013), 

A conceituação do “terror” é tão vaga 
quanto moralista para abrir margem 
que os movimentos sociais sejam en-
quadrados. Se um movimento grevista, 
fizer um piquete, será terrorismo. Se 
um movimento de luta pelo transporte 
pixar um ponto de ônibus, será ter-
rorismo. Se quaisquer desses atores 
da classe trabalhadora, fizerem algo 
que as classes dominantes conside- 
rem “terrorismo”, será “terrorismo”, 
crime hediondo, inafiançável.

Por fim, com os escândalos de corrupção 
(seletivos, pois atacam apenas uns e não 
outros), se produz uma crescente judi-
cialização e tecnicização da política, isto 
é, a idéia de que bastaria a boa aplicação 
das leis e um governo “eficiente” (que 
corte gastos) para que se resolvessem 
as contradições da sociedade. O que 
não se vê, é que o Aparelho jurídico 
é justamente uma das sustentações 
deste estado de coisas, na medida em 
que garante a propriedade privada dos 
meios de produção, o enriquecimento 
de uns às custas dos outros, e toma 

criminalização para quem questionar 
de verdade. Assim, temos o cenário 
que vemos hoje: com o país à deriva, 
sendo governado de um lado, pela Crise 
Econômica, que parece um fenômeno 
causado pela natureza (e não pela mes-
quinhez de uma minoria de capitalistas) 
e do outro pelo Judiciário, com Leis que 
estão supostamente acima do interesse 
da humanidade.

A pretensão não é agitar um catastrofis-
mo, ou pintar um cenário irreversível. 
Muito pelo contrário, a perplexidade 
que este cenário causa, reflete a pos-
sibilidade de que a humanidade pode 
ser muito mais, e se depender de nós, 
será! Neste sentido, para que sejamos 
uma contra-tendência neste universo 
reacionário, existem duas tarefas ime-
diatas aos combatentes:

1) Devemos ser sujeitos ativos em to-
dos os debates! Combater os erros do 
irracionalismo e absenteísmo político, 
que ainda tem muita força entre as es-
querdas, e sem prejuízo da construção 
cotidiana de movimentos sociais fortes 
e que lutem por seus interesses particu-
lares, colocar uma defesa qualificada 
e concreta do socialismo como uma 
alternativa. Esta alternativa, que sim, 
está em construção, mas é real, con-
creta, a única que pode tirar do lodo 
de individualismo e irracionalidade que 
o capitalismo colocou a humanidade.

2) Enfrentar toda e qualquer forma 
de repressão política aos movimentos 
sociais, fortalecendo os laços de soli-
dariedade entre os explorados e suas 
correntes, para conquistar força e in-
fluências reais na política. 

Se estas tarefas não forem cumpridas, 
o cenário só piorará, com o desempre-
go, fim de direitos trabalhistas (como 
o seguro-desemprego, desvalorização 
do salário real) e sociais (como o bol-
sa-família, desmonte da saúde e da edu- 
cação), virão acompanhados de uma 
avalanche de irracionalismo e busca 
por saídas simples e “redentoras”, que 
podem mergulhar o país num terror  
anti-democrático, como nunca antes 
visto. Se o governo PT e a esquerda 
parlamentar, no seu oportunismo, não 
tem como enfrentar realmente a direita, 
pois por vezes são parte do problema, 
sejamos nós, estudantes e trabalhado-
ras que tomemos as rédeas deste pro-
cesso, isto é, Façamos nós por nossas 
mãos tudo que a nós nos diz respeito!

que ao tipificar a família/filiação é tão 
conservador na restrição de direitos às 
mulheres, população LGBT e familiares 
de outras orientações que assustam até 
mesmo às Nações Unidas, uma institu-
ição das menos progressistas.

Por fim, temos um aumento da re-
pressão e perseguição aos elemen-
tos mais conscientes do que vem se 
dese- nhando, e que, portanto, são os 
que tem maior chance de virar o jogo: 
movimentos sociais e partidos políticos 
de esquerda. Com a perversa lei Ant-
iterrorismo, que vem passando sem 
pudores em todos os turnos do senado. 
Se aprovada, essa lei pode colocar o pais 
num estado de exceção, como não vi-
mos desde a Ditadura Empresarial-Mi- 
litar. Determina-se pela PL 499/2013 
que “qualquer ato que provoque terror 
social ou generalizado, expondo a pe- 
rigo pessoas ou o patrimônio público 
ou privado, por motivações de xeno-
fobia, discriminação ou qualquer tipo 
de preconceito, pode ser enquadrado 
como terrorismo”, um crime hediondo. 

yago tav
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Esse segundo semestre 
começou bem agitado 
na UFPR. Os servidores 
já estavam paralisados 
desde maio, os profes-

sores pararam logo na primeira semana 
de aula e em seguida foi a vez dos es-
tudantes dizerem GREVE! Mas não foi 
apenas essas três categorias que esta-
vam lutando por melhores condições de 
trabalho e ensino. Há uma outra catego-
ria que muitas vezes é esquecida, mas 
que também compartilha o espaço da 
universidade e se afeta (e muito!) quan-
do chegam cortes como os que toda 
comunidade universitária tem lutado 
contra nesse ano. Os trabalhadores ter-
ceirizados são responsáveis por boa par-
te do funcionamento da universidade: 
limpeza, Restaurante Universitário, 
manutenção, segurança, portaria… a 
lista vai longe! Serviços indispensáveis. 
O corte de mais de 8 bilhões que a edu- 
cação federal sofreu esse ano reflete 
em perda de assistência estudantil 
para os estudantes e falta de recursos 
para pesquisa para os professores, mas 
para os funcionários terceirizados 
isso significa falta de pagamento e 
demissões!

Diferentemente dos técnicos e profes-
sores que são funcionários públicos, 
terceirizados não possuem muitos 
direitos trabalhistas e estabilidade. A 
cada dois anos é realizada uma nova 
licitação para contratar uma empresa 
terceirizada, e todos os funcionários 
são demitidos e depois recontratados, 
perdendo tudo o que eles possam ter 
conquistado com a empresa patronal 
anterior. Para a universidade isso é van-
tajoso porque ela assim não precisa se 
preocupar com obrigações trabalhistas 
e nem lidar com um sindicato forte, 
já que os trabalhadores terceirizados 
não podem se sindicalizar juntamente 
com os outros trabalhadores da uni-
versidade.

Mas se essa categoria também sofre 
com o trabalho, ela também se orga- 
niza para lutar! Em setembro, depois 
da UFPR atrasar em 4 meses o repasse 
para a empresa terceirizada WW Serv, 

E 

que estão de acordo quando a revolta já 
está generalizada – em casos de atraso 
no pagamento por exemplo. 

Com tantas injustiças, não dá pra 
aguentar calado. Precisamos nos or-
ganizar com nossas próprias mãos, ao 
lado de nossos iguais e com a certeza 
de que a luta pode mudar nossas vidas. 
Em Curitiba existem movimentos com 
esses objetivos, como o movimento de 
organização de base (mob), organi- 
zado por moradores/as de periferias e 
ocupações urbanas. Venha conhecer!

Terceirização é precarização e tem 
rosto de mulher, negra, nordestina 
e moradora da periferia. Prejudica os 
setores mais explorados da sociedade, 
mas que também são a maioria.

Mas se é tão ruim,  
porque não lutamos?

Hoje em dia, a maioria dos sindicatos 
são pelegos* ou burocratizados, con-
trolados por dirigentes que conhecem 
bem as salas decoradas onde assinam 
acordos com os patrões, traindo  di- 
ariamente as/os trabalhadoras/es que 
fingem representar.

Essa é a realidade dos sindicatos de 
terceirizadas/os, que não incentivam 
as lutas de trabalhadores/as, muito 
menos ações radicalizadas que poderi-
am pressionar os patrões a atender as 
reivindicações. Quando muito, fingem 

as trabalhadoras da limpeza ficaram 
dias sem receber salário. Por causa dis-
so, elas se uniram e fizeram um ato na 
reitoria no qual gritaram “Sem salário 
não tem trabalho!”. A universidade 
e a empresa tentaram enrolá-las para 
convencê-las a voltar a trabalhar, mas 
elas se recusaram a voltar enquanto 
não fossem pagas. A mobilização surtiu 
efeito, após dois dias de paralisação e 
pressão os salários foram finalmente 
pagos.

Terceirização é  
retrocesso!

A terceirização é um modelo de con-
tratação que retrocede em diversos 
dos direitos conquistados pela luta ao 
passar a contratação de um setor de 
empregados/as para outra empresa, 
se consegue pagar salários muito mais 
baixos, aumentar a produtividade, di-
minuir a capacidade de organização 
sindical além de vários outros horrores. 
Pra quem é terceirizado, a exploração 
é muito maior!

Na ufpr trabalhadoras da limpeza 
chegam ao cúmulo de precisar com-
prar produtos para utilizar no tra-
balho! Em todos os lugares, ouvimos os 
absurdos que as pessoas terceirizadas 
tem que passar: desvio de função, adi-
cionais de insalubridade que não são 
pagos, Comissões internas de prevenção 
de acidentes inexistentes, ausência de 
equipamentos de segurança individual e 
coletiva, salários miseráveis e atrasados.

É na parte mais fraca que a corda estou-
ra: para quem trabalha em instituições 
públicas, os cortes de verba sempre 
chegam primeiro nas terceirizações. 
Com a falta de repasse para as em-
presas (que não abrem mão do lucro 
gigantesco), parte das trabalhadoras 
é demitida, transferida ou tem seus 
salários atrasados. É o caso da UNE-
SPAR, onde o quadro de trabalhadoras/
es de limpeza e manutenção da sede 
cinema foi reduzido de 6 para 2. E a 
quantidade de trabalho é a mesma!

Sem salário nao tem trabalho!
Terceirizaçao

*Pelego é uma pele utilizada entre o 
assento e o cavalo para cavalgar, ama-
ciando assim a pele do animal. É um 
termo utilizado para falar de sindicatos 
que amaciam as tensões entre a fúria 
da/os trabalhadoras/es e os patrões.
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