
Informativo do coletivo Outros Outubros Virão | outubro 2012 | 1ª edição

O AURORA
Balanço da greve 
e novas perspectivas

TRABALHADORES

Greve dos professores e ser-
vidores federais

página  6

ESTADO

Por que todo esse descaso 
do Estado com a educação?

página  11

GREVE ESTUDANTIL

A greve geral dos estudantes 
da UFPR 2012

página 3



2 O AURORA | #1 | outubro 2012

ÍNDICE

EDITORIAL

Sem dúvidas o ano de 2012 ficará marcado na história dos movimentos gre-
vistas do país! Um ano em que mais de 95% das Universidades públicas 

paralisaram suas atividades por cerca de 4 meses. O ano em que o Serviço Pú-
blico Federal entrou um greve em mais de 30 de suas categorias. O ano em que 
vimos estudantes de todo o Brasil se mobilizarem, fazerem assembleias lotadas, 
atos, ocupações e conquistarem importantes avanços políticos e econômicos!

Entendemos que é de extrema importância para a continuidade da luta, que 
os estudantes e trabalhadores ativos nesse período de mobilizações, façam 
avaliações e balanços do processo que vivemos. A possibilidade de avaliar as 
movimentações, os erros, os acertos, de repensar as análises feitas e os 
caminhos tomados se mostram como uma parte essencial de qualquer movi-
mento organizado.

Este jornal vem com o objetivo de sistematizarmos o acúmulo que a greve nos 
trouxe, tanto a nível local da UFPR quando a nível nacional. Bem como de relacio-
narmos esse processo – em que trabalhadores e estudantes (trabalhadores em 
formação) se posicionaram do lado de sua classe, enquanto o Estado ao lado da 
sua (a burguesia) –, com a forma como a sociedade se estrutura neste modo de 
produção. Falaremos desde a greve dos trabalhadores da Educação e do Serviço 
Público Federal, passando pelas movimentações estudantis na UFPR e nacio-
nais, e, por fim, explicitaremos nossa leitura do Estado e seu papel na sociedade 
capitalista. Iremos, ainda, discutir nossa análise acerca do período histórico em 
que estamos, expressando as características que formam os militantes atual-
mente, bem como os erros históricos que tentamos superar, como a bastante 
dita no processo da UFPR “velha forma de se fazer Movimento Estudantil”. Além 
disso, esboçaremos também nossa concepção acerca das disputas dos instru-
mentos estatais nesse momento.

Nós, militantes do coletivo Outros Outubros Virão, coletivo do Movimento Es-
tudantil que atua em diversas regiões do país e que se embasa na teoria marxista, 
compreendemos a greve estudantil como um processo que traz conquistas para 
a organização dos trabalhadores. Somos, enquanto estudantes da Universidade, 
trabalhadores em formação e, ao sairmos dela seremos obrigados a vender nos-
sa força de trabalho para nos mantermos vivos nessa sociedade. Entendemos, 
assim, a greve como instrumento legítimo e eficaz, forjado pela classe trabalhado-
ra, para arrancarmos do Estado burguês e da classe dominante, conquistas por 
melhores condições de ensino e trabalho, que são as conquistas ditas econômi-
cas. Mas entendemos a necessidade de ir além, a importância do papel político 
do instrumento de greve, que não acaba em si mesmo ou na conquista das suas 
pautas, mas contribui para organizar e formar a classe trabalhadora dentro do 
único meio capaz de proporcionar avanços significativos e qualitativos na nossa 
condição de existência, o único meio de superar a exploração e opressão a qual 
estamos submetidos, a única maneira, enfim, de superar esta forma de socie-
dade: A LUTA!
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A greve geral dos estudantes
da UFPR em 2012

Neste ano tivemos a maior greve da 
história da UFPR, e nós, estudantes, 

não nos abstivemos desse processo: 
construímos a nossa própria greve. A gre-
ve estudantil foi um processo longo, 107 
dias, sem contar os períodos de mobili-
zação que antecederam e sucederam a 
greve em si, portanto, uma análise e um 
histórico dos fatos mais aprofundado são 
imprescindíveis para melhor acumular-
mos a nossa contribuição ao movimento 
estudantil.

Conjuntura e pré-greve

Devido ao não cumprimento do acordo 
do Governo Federal com a categoria do-
cente das universidades federais do ano 
passado, os professores e técnicos come-
çaram a sua mobilização por condições 
de trabalho antecipadamente este ano. 
Isso fez com que os estudantes começas-
sem a debater as condições de ensino em 
cada curso, as políticas educacionais do 
governo federal e se mobilizar em torno 
disso. Dentre os principais temas de dis-
cussão estavam os resultados dos anos 
de implementação do REUNI, principal 
projeto do PT para o ensino superior que 
aumenta o ingresso de estudantes em 
50%, mas os recursos em apenas 20%, 
sem políticas de permanência e assistên-
cia estudantil, sem contratação de profes-
sores e técnicos e escassez de materiais 
de laboratório e didáticos, dentre outros.

Diferentemente do processo de gre-
ve estudantil de 2011, os estudantes se 
organizaram através de seus cursos e/
ou centro acadêmicos, verificando o que 
realmente precisava ser reivindicado em 
cada setor da universidade e acumulando 
o debate sobre a greve das outras catego-
rias. Através das assembleias de curso, os 
estudantes foram puxando indicativos de 
greve e apoio à greve dos professores e 

servidores já na primeira metade de maio 
(Filosofia, História, Psicologia e Ciências 
Sociais). Forçamos assim o DCE a con-
vocar para o dia 15 de maio a primeira 
Assembleia dos Estudantes, instrumento 
histórico de organização e deliberação da 
classe trabalhadora.

Isso não agradou os burocratas da 
atual gestão do DCE, que começaram a 
travar uma verdadeira guerra ao movimen-
to estudantil grevista. Os seus dirigentes 
barraram a aprovação do indicativo de 
greve, pois não queriam de jeito algum 
que o debate se espalhasse por toda a 
universidade e puxaram um Congresso 
dos Estudantes para debater o assunto 
em Palotina. Mesmo com esses entraves, 
nada impediu os estudantes de declara-
rem Estado de Mobilização e, por con-
seguinte, um Comando de Mobilização, 
reunião aberta onde qualquer estudante 

pode participar e ajudar a capilarizar as 
discussões.

Esso foi o primeiro sintoma de qual 
lado dessa guerra ganharia no final, pois 
os estudantes já estavam cansados da 
velha forma de se fazer movimento es-
tudantil através da representação (como 
foi o Congresso), da burocratização e 
tomadas de decisões pelas entidades, 
apelando pela política de gabinete e seus 
chazinhos com os burocratas da Reitoria 
e do Governo Federal. Já aqueles que 
queriam um novo formato, e optaram por 
tomar para si o papel de lutar pelas suas 
reivindicações, através de assembleias e 
comandos, tomando as decisões COM 
os estudantes e não PELOS estudantes, 
mostraram a força dessa greve, caracteri-
zando assim o principal avanço político do 
movimento estudantil da UFPR.

Deflagração de greve

Mesmo com os burocratas-representantes tentando mediar ao ‘aprovarem’ o indicativo de 
greve  no Congresso, a base continuou a se mobilizar, puxando mais indicativos nos seus cur-
sos. Outros, entretanto, deflagraram greve antes mesmo da greve geral: Medicina, Engenharia 
Florestal, Engenharia Química e Psicologia. No dia 29 de maio, no pátio da Reitoria, foi reali-
zada a II Assembleia Geral dos Estudantes, onde, apesar dos atrasos provocados pelo DCE, 
deflagramos greve estudantil na UFPR, instalamos o Comando de Greve e, ao mesmo tempo, 
barramos a pauta da paridade qualificada como sendo a principal reivindicação dos estudan-
tes.

Começando as reuniões do Comando de Greve, foram montadas comissões para or-
ganizar os trabalhos necessários para tocar a greve: Comunicação e Divulgação, Eventos, 
Finanças e Negociação.

A comissão de negociação teve como primeira tarefa organizar as pautas de reivindi-
cações dos estudantes, baseando-se nas pautas tiradas nas assembleias de cada curso 
para então negociar com a Reitoria. Foram elencadas 31 pautas, sistematizadas em nove 
eixos: Acessibilidade, Assistência Estudantil, Biblioteca, Currículo, Democracia, Estágios, 
Estrutura, Privatizações, Pós-Graduação, além da não retaliação aos estudantes grevis-
tas. Essas pautas e os membros dessa comissão (com representantes dos setores mais 
mobilizados da UFPR) foram aprovados na III Assembleia Geral no dia 13 de junho. Nessa 
assembleia também foram escolhidos os dois delegados da UFPR para a formação do 
Comando Nacional de Greve dos Estudantes (CNGE). Decidimos ainda a condição de 
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que os delegados desse comando fossem 
eleitos nas Assembleias de base de cada 
universidade.

Início das negociações

Nessa Assembleia também foi convo-
cado o Ato Unificado das três categorias 
(estudantes, técnicos e professores). Esse 
ato foi composto pelas categorias em gre-
ve da UFPR, UTFPR e IFPR, e contou 
com mais de 1500 manifestantes. Ao final 
do ato, fomos até a Reiroria, pressionar 
para que as negociações começassem!

 Depois de quatro exaustivas (e enro-
ladas) reuniões, a reitoria apresentou uma 
proposta oficial. Esta proposta que atendia 
apenas alguns dos 31 pontos de pautas, 
não apresentava prazos, responsáveis e 
verbas para as pautas que a Reitoria dizia 
garantir certo ‘compromisso’.

A proposta foi debatida na V Assem-
bleia, em que também foi deliberada ao 
comando a função de debater e encami-
nhar uma contraproposta estudantil. A co-
missão de negociação ficou responsável 
de levar a proposta para a quinta rodada 
de negociação, no dia 3 de julho.

Ocupação e Pauta Conjunta 

Para esse dia, o CNGE havia indicado 
que cada local mobilizado realizasse um 
ato para pressionar a abertura nas nego-
ciações em âmbito nacional. Com o nome 
de 3-J, este ato foi realizado em várias 
capitais, e em Curitiba reuniu mais de 300 
estudantes grevistas nas escadarias do 
Prédio Histórico da UFPR que marcharam 
em direção à Reitoria para pressionar a 
negociação que estava ocorrendo. Com a 
desculpa de que não podia negociar com 
o ato acontecendo, a Reitoria terminou a 
rodada de negociação (com 26 das 31 
pautas negociadas e mantidas a posição 
intransigente anterior da Reitoria, ou seja, 
ainda muito longe de atender as deman-
das reivindicadas), rompendo unilateral-
mente a negociação.

No mesmo dia, foi realizada a VI As-
sembleia Geral, onde os estudantes, nes-
se quadro de intransigência da Reitoria e 

do Governo Federal, se viram forçados 
a radicalizar, decidindo ocupar o prédio 
central da Reitoria, onde permanecemos 
por 17 dias. Com a ocupação, foram ins-
taladas as comissões de ética, estrutura, 
limpeza e segurança. Essas comissões 
tinham como principal função garantir a 
integridade física e a identidade dos ocu-
pantes (organizando escalas de seguran-
ça e de refeições), de controlar o aces-
so de quem entra no prédio (seguindo a 
orientação da Assembleia de que estu-
dantes contrários à greve local e nacional 
não poderiam acessar o prédio), garantir 
a segurança do patrimônio público, dentre 
outras questões.

Dois dias após, em 05 de julho, foi reali-
zada uma Assembleia Comunitária das três 
categorias, onde os professores e técnicos 
declararam total apoio à ocupação e foram 
elencadas pautas conjuntas para negociar 
com a Reitoria: Contra a implementação da 
EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares, vulgo, privatização dos hos-
pitais universitário, contra futuros REUNIs 
ou outros projetos de precarização do ensi-
no público, creche para as mães universitá-
rias, professoras e técnicas e limitação do 

número de alunos por sala de aula. No dia 
seguinte, aconteceu a primeira rodada de 
negociação, no mesmo ritmo de enrolação 
do Governo Federal, onde as pautas foram 
apresentadas, mas a Reitoria se mantinha 
intransigente e afirmava não negociar du-
rante a ocupação. 

Desmascarar a postura democrática 
sob o véu da neutralidade da Reitoria foi 
uma conquista importantíssima do movi-
mento grevista! Ficou provado que a Rei-
toria atende aos interesses do Estado, que 
se encontra no lado oposto ao das lutas es-
tudantis! A  construção da aliança estudan-
til-trabalhadora com o acúmulo de realizar 
uma greve conjunta das três categorias 
também se mostra de grande importância 
para o acúmulo e avanço das lutas, pois se 
reconhecessem como sendo da mesma 
classe. 

Criminalização

Essa intransigência e a campanha de 
difamação promovida pelo DCE tentando 
deslegitimar a ocupação não conteve o mo-
vimento estudantil. Na VII Assembleia do dia 
12 de julho, que contou com a presença de 
mais de 600 pessoas, deliberou-se a conti-
nuação da ocupação e convocou-se os pre-
sentes para a Marcha à Brasília, puxado pe-
los comandos nacionais de cada categoria 
em greve para se instalar dos dias 16 a 20 
de julho na Esplanada dos Ministérios para 
pressionar o Governo Federal.

Dado esse fortalecimento do movimen-
to grevista a Reitoria reagiu e começou a 
realizar abertamente uma campanha de 
criminalização da ocupação e da greve, 
aproveitando-se da oportunidade que a 
Marcha à Brasília proporcionou. Primeira-
mente começou se justificando do atraso 
de obras devido à ocupação, acusou os 
ocupantes pela não liberação de ônibus 
para viagens e becas para as formaturas.

Depois começou a ameaçar corte das 
bolsas estudantis e intercâmbios sendo 
que o prédio ocupado não interferia em 
nada nisso e acusou os estudantes ocu-
pados de serem responsáveis pelo atraso 
na compra de remédios na Maternidade 
Victor Ferreira do Amaral e parou o funcio-
namento dos intercampi.Um dos atos conjuntos dos grevistas da UFPR
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Chegaram ao extremo, ao redigir o In-
forme Reitoria difamando os ocupantes 
para toda a comunidade acadêmica, e ao 
declarar na imprensa que processariam 
os grevistas administrativamente (inclusive 
com expulsão) e judicialmente, além de dei-
xarem nas entrelinhas que poderiam entrar 
com um processo de reintegração de posse 
e com a violência terminar a ocupação.

Essa conjuntura de fato enfraqueceu o 
movimento, tivemos que puxar a VIII Assem-
bleia da noite para o dia e, no dia 20 de julho, 
desocupamos o prédio da Reitoria prepara-
dos para dois cenários possíveis: : 1-  a rei-
toria negocia de fato  ou 2- radicalizaremos 
outra vez. A ocupação serviu, portanto, para 
pressionar a reitoria e mostrar que o mo-
vimento estava forte ainda no período das 
“férias”, para publicizar a greve estudantil e, 
como veremos depois, a Reitoria recuou e 
teve que negociar concedendo pautas im-
portantes com medo de novas radicaliza-
ções. A ocupação da Reitoria e como ela se 
organizou foi outro avanço político importan-
te para o movimento estudantil da UFPR, 
pois ela teve efeito e conseguimos legitimar 
esse instrumento histórico.

Fim do processo de greve

Para agilizar os próximos passos da ne-
gociação, na IX Assembleia do dia 26 de 
julho, aprovamos a priorização das pautas 
dos eixos Assistência Estudantil, Estágios, 
Estrutura e Pós-graduação por considerar-
mos de extrema importância o avanço nes-
sas pautas para o conjunto dos estudantes 
da UFPR. Isso foi acompanhado com o ato 
pela Estrutura e pela Creche do dia 13 de 
agosto, e dos ‘corres’ burocrático-adminis-
trativos, pois, segundo a Reitoria, o que 
impedia o avanço nas questões estruturais 
era autonomia dos setores nessas ques-
tões e sem os documentos comprovando 
que os chefes de setores queriam esses 
avanços a Reitoria estaria de mãos atadas. 
Fomos atrás desses documentos, conse-
guimos e na negociação a Reitoria mais 
uma vez teve que ceder.

Na XI Assembleia no dia 16 de agosto 
aceitamos a proposta da Reitoria, mas nos 
mantivemos na greve estudantil em função 
da pauta conjunta da UFPR e da pauta na-
cional dos estudantes. O último Conselho 

Universitário (COUN) que faltava foi reali-
zado no dia 30 de agosto, onde foi barrada 
a EBSERH e aprovada a publicização dos 
conselhos. Com o fechamento da proposta 
de atendimento das pautas da greve es-
tudantil local e da greve conjunta das três 
categorias, e com a  retirada do CNGE de 
Brasília, terminamos  a nossa greve geral 
no dia 12 de setembro na XII Assembleia 
Geral dos Estudantes da UFPR.

Mesmo com o fim da greve, nós con-
tinuamos mobilizados, pois acreditamos 
que a movimentação estudantil deve ser 
permanente, e não só em momentos de 
greve. Por isso, consideramos importante 
que quem de fato construiu a greve conti-
nue a frente desse processo: daí a criação 
do Comando de Pós-greve para divulgar 
as conquistas da greve e como ela se or-
ganizou, além de ainda termos que montar 
as comissões para efetivação das pautas 
conquistadas. O acúmulo organizativo, a 
conquista das pautas e a legitimação dos 
instrumentos do movimento estudantil são 
avanços políticos históricos dos estudan-
tes da UFPR.

Pautas Conjuntas
- Publicização dos Conselhos Superiores; 
- Auxílio-creche para as mães da comuni-
dade acadêmica até a construção da creche; 
- Posicionamento da UFPR contrário à         
EBSERH; 
Acessibilidade
- Adaptação interna e externa dos RU’s, Inter-
campi, Teatro da Reitoria, Auditório do Politécni-
co para o acesso aos portadores de deficiência;
- Construção de elevador para cadeirantes no 
prédio PF do Setor de Tecnologia.
- Piso tátil ligando a Biblioteca do setor de Tec-
nologia ao RU Poli.
- Programa de Tutoria para alunos cegos.
Assistência Estudantil
- Aumento em 25% do valor da bolsa moradia 
e do valor correspondente ao índice de inflação 
nessa e nas demais bolsas;
- Casas de estudantes com caráter misto.
- Garantia do funcionamento da linha intercam-
pi (poli-centro) nos domingos e feriados, nos 

horários de refeição, para o deslocamento da 
comunidade universitária até o RU central;
- Mais intercampi e em nova rota e horários;
- Revisão dos critérios de concessão dos bene-
fícios do PROBEM, visando ampliar o número 
de estudantes beneficiados em 2013;
- Transporte para todas as atividades formati-
vas institucionalizadas;
Bibliotecas
- Estudantes poderão encaminhar solicitação 
da compra de livros e/ou assinatura de bases 
de dados às coordenações de curso, pro-
gramas de pós-graduação ou aos comitês de 
usuário para aquisição, nos mesmos moldes e 
com os mesmos critérios dos docentes;
Democracia
- Compromisso da reitoria de viabilizar o Pro-
jeto do Centro de Eventos para o ano de 2013;
Estágios
- Implementação de bolsa estágio, iniciando 
pelos cursos com carga horária superior às 30h 
em 2013;

Confira as conquistas da nossa greve
Estrutura
- Condições mínimas para mudança dos cur-
sos no Teixeira Soares.
- Construção do segundo andar do CESEC 
para laboratórios de Civil
- Compra e atualização dos softwares de Ar-
quitetura e Geografia.
- Estabelecimento, através do Setor de Educa-
ção, de convênios na rede municipal e estadual 
de ensino visando à facilitação da escolha feita 
pelos estudantes em relação aos seus está-
gios.
- Livre acesso a biblioteca de ciências biológi-
cas e ao CAEB;
- Reforma do laboratório de Engenharia Quími-
ca e a compra de materiais levantados pelos 
estudantes.
- Reforma do prédio DELT de Engenharia Elé-
trica 
- Wirelles para toda a universidade;
Privatizações
- Revisão do contrato do LACTEC
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Comando Nacional de Greve 
dos Estudantes

A construção de um Comando Nacio-
nal de Greve de Estudantes (CNGE) 

não ocorria desde a greve da educação 
em 2001. Essa tinha sido a última vez que 
houve uma articulação real da base dos 
estudantes a nível nacional.

Como muito se sabe, a União Nacio-
nal dos Estudantes há tempos não luta ao 
lado dos estudantes. Um dos exemplos 
que mostra este rompimento com a base 
estudantil e o atrelamento com o Governo 
é a luta contra em REUNI em 2007. En-
quanto atos, assembleias e ocupações de 
reitoria aconteciam em todo o Brasil para 
barrar o REUNI, o posicionamento da UNE 
foi o de defender o projeto precarizante 
do governo. Frente a esse e tantos outros 
exemplos, os estudantes do país vem per-
cebendo e legitimando a não-construção 
dessa entidade. Por estar cada vez mais 
dependente do financiamento do governo 
federal e “amaciar” os programas preca-
rizantes que o governo tem dado para a 
educação.

Com o processo de greve dos traba-
lhadores da educação se intensificando 
ao longo do país, os estudantes tinham 
materialidade e possibilidade concreta de 
deflagrarem greves por suas pautas espe-
cíficas. É importante percebermos que a 
greve estudantil, neste momento histórico, 
se dá normalmente com a situação aberta 
pelas demais categorias: num período de 
lutas e paralisações de professores e ser-
vidores técnico-administrativos, os estu-
dantes conseguem as condições materiais 
para entrar em greve estudantil e legitimar 
o instrumento há anos forjado pela classe 
trabalhadora. Porém isso não é uma regra, 
mesmo no momento em que o movimento 
está em descenso e as mobilizações não 
são de massas, temos exemplos atuais 
de greves estudantis que aconteceram 
sozinhas, sem os trabalhadores estarem 
paralisados também, aqui na UFPR te-

mos o exemplo dos alunos do 
Curso de Comunicação So-
cial que paralisaram as aulas 
em uma semana e os alunos 
de um grupo do internato da 
Medicina paralisaram por um 
dia suas atividades por comi-
da no estágio. Neste ano, com 
a greve dos trabalhadores, os 
estudantes de Universidades 
federais, estaduais e dos Ins-
titutos de todo o Brasil come-
çam, então, a deflagrar suas 
greves em apoio às demais 
categorias e por suas pautas 
próprias. 

CNGE começa a existir

Com a greve estudantil de-
flagrada em mais de 30 uni-
versidades, o movimento es-
tudantil começou a se articular 
nacionalmente. O Comando 
Nacional de Greve Estudan-

para que se elejam representantes nesse 
processo. Isso, contudo, não foi consenso 
na 2ª plenária do CNGE, que ocorreu dia 
18 de junho, no Rio de Janeiro, setores da 
esquerda brasileira alegaram que os de-
legados poderiam ser eleitos em outros 
espaços (como comandos de greve ou 
CEBs, por exemplo), já que nem todos os 
lugares conseguiram fazer assembleias. 
Entendemos que a defesa pelas assem-
bleias é política, mostra explicitamente 
uma maneia de se fazer ME e cumpre o 
papel, neste momento histórico, de voltar 
a movimentar os estudantes para que eles 
próprios tomem suas decisões e sejam 
ativos na luta. 

O CNGE foi a expressão de várias 
universidades mobilizadas a fim de po-
tencializar os movimentos locais. Se o 
movimento local não consegue fazer uma 

til (CNGE) foi instaurado na plenária do 
dia 05 de junho, que ocorreu em Brasília. 
Naquela ocasião foram decididas ques-
tões como a função e o funcionamento do 
CNGE, que são importantíssimas para de-
monstrar o caráter desse espaço. Foi de-
liberado naquela ocasião que cada insti-
tuição de ensino em greve estudantil teria 
dois delegados, e cada instituição em mo-
bilização estudantil teria um. Além disso, 
os representantes deveriam ser eleitos em 
assembleia, ou seja, escolhidos pela base 
estudantil em movimento, e, se necessá-
rio, os nomes poderiam mudar assim que 
a base sentisse necessidade. 

Pelo processo de lutas que tivemos 
na UFPR, baseado nas assembleias e na 
movimentação COM os estudantes, não 
PELOS estudantes, acaba nos parecendo 
óbvio que a assembleia é o melhor espaço 
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assembleia, recuar nessa análise, alegan-
do com exemplos esdrúxulos que nem 
todos os estudantes fazem assembleia e 
por isso o movimento deveria se pautar 
pelos menos avançados, é claramente 
uma decisão que atrasa o movimento. Os 
locais com menos histórico ou acúmulo 
de ME devem ser potencializados pelos 
locais mais mobilizados, e não impedir 
que o movimento como um todo cresça. 
Deve-se perceber ainda que a representa-
ção para compor esse espaço se dá como 
uma necessidade, já que é materialmente 
impossível que todos os estudantes em 
luta do país se encontrem presencialmen-
te no CNGE. Pautar as assembleias é ga-
rantir que o instrumento escolhido não vai 
se deslocar das bases e se burocratizar 
como um fim em si mesmo. 

Vale ressaltar ainda a maneira como 
esta segunda plenária do dia 18 se deu. 
Num teatro de arena na UFRJ, em que os 
delegados – até então eleitos em qualquer 
lugar – sentavam no círculo central do pal-
co, a mesa estava organizada de modo 
que pessoas passassem e conversassem 
atrás dela, e os demais estudantes (que 
em parte estavam no Rio para um dos vá-
rios eventos que aconteciam no final de 
semana – Assembleia da ANEL, CONEG, 
Cúpula dos Povos e Rio+20) sentavam 
na plateia. Em determinado momento da 
plenária, o clima parecia um tanto o de 
um estádio de futebol: torcidas organiza-

das com bandeiras e megafones gritando 
palavras de ordem ao final de cada uma 
das mais de 40 falas de um dos pontos da 
pauta. Além do tensionamento e exaustão 
do espaço, que durou cerca de 13 horas, 
o acordo feito para que se retirassem as 
pautas (entre os dois eventos ditos na-
cionais do ME que ocorreram no final de 
semana) foi feito num intervalo, em que 
dirigentes das organizações conversa-
vam em cima da mesa. Apesar dos limites 
desta plenária, saiu a diretriz que o CNGE 
passaria a se instaurar em Brasília, com 
reuniões diárias, a partir do dia 25 de junho. 

Em Brasília, o CNGE passou por ou-
tras dificuldades: como nesse momento 
não há entidade que de fato represente 
os estudantes, foi difícil nos organizarmos 
para o financiamento da estadia, moradia 
e viagem dos delegados à Brasília. Ape-
sar disso, conseguimos organizar algu-
mas campanhas de autofinanciamento 
– que mostra um importante avanço do 
CNGE, por não estar atrelado a entida-
des, partidos políticos ou governo nesse 
momento – e doações e apoio financeiro 
de sindicatos das categorias grevistas do 
país. Durante a maior parte da duração do 
CNGE, seus delegados ficaram alojados 
na UnB, mesmo local em que ocorriam as 
reuniões. 

O CNGE foi dividido em comissões 
(comunicação, articulação, finanças, estu-
do e estrutura) que funcionavam durante 

o dia e as reuniões gerais normalmente 
eram a noite. As comissões funcionavam 
de maneira mais efetiva em alguns perío-
dos em que havia mais delegados em Bra-
sília, também porque muitas vezes con-
vergia com os diversos atos que o CNGE 
participou. Esses atos foram importantes 
para estreitar a relação política entre o 
CNGE e os comandos das categorias em 
greve (como professores e técnicos).

Os avanços e ganhos políticos e orga-
nizativos são bastante expressivos com 
a criação do CNGE. Aprendemos, a ní-
vel nacional, que um instrumento deve 
servir às necessidades concretas dos 
estudantes a cada período. Ganhamos 
politicamente ao criar um espaço de orga-
nização da luta dos estudantes pautado 
por assembleias e deliberações tiradas 
na base dos estudantes, sem possibili-
dades de desenterrar a insepulta UNE 
ou de nos autoproclamarmos a entidade 
nacional dos estudantes. O rechaço da 
base dos estudantes à UNE, quando esta 
abriu uma mesa de negociação paralela à 
do CNGE com o MEC, desrespeitando a 
deliberação de diversas universidades de 
que “quem falava em nome dos estudan-
tes grevistas era o CNGE”, foi apenas um 
dos exemplos. 

Conseguimos ainda legitimidade, devi-
do à pressão das atividades realizadas de 
maneira descentralizada e concomitante 
nos locais mobilizados (como o 3J – dia 
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de mobilizações, atos e até ocupações de 
reitoria, puxado pelo CNGE), para forçar 
uma mesa de negociação com o MEC. 
Embora tenhamos sido enrolados com 
discursos como “estamos do mesmo lado, 
também queremos avanços para a educa-
ção”, o fato de termos negociado com o 
MEC, quando esse tem um braço próprio 
no Movimento Estudantil (a UNE, agora 
comumente conhecida como “Ministério 
do Movimento Estudantil”) é em si um tre-
mendo avanço! Além disso, foi no dia 3 
de julho que conseguimos agendar nossa 
primeira mesa e exigir que fossem marca-
das negociações também com as demais 
categorias, que entraram conosco para a 
primeira conversa com o MEC. 

Os avanços organizativos, como saber 
nos organizar nacionalmente, fazer rela-
ção com as demais categorias, organizar 
panfletos, pensar e debater políticas de 
autofinanciamento, etc., são também de 
suma importância para o acúmulo do ME 
nacional. 

O fim do CNGE se deu dia 31 de agos-
to, com um processo já de saída ou sus-
pensão da greve de diversas categorias, 
além de ter cada vez menos estudantes 
em movimento, ou seja, aquela base que 
era o motivo do CNGE existir já não exis-
tia mais.  O definhamento do comando 
nos mostra o que não deve ocorrer com 
os instrumentos que forjamos para a luta: 
a falta de materialidade para a existência 
deles. Os delegados estavam em Brasília 
há tanto tempo, que dificilmente conse-
guiam manter relação com a base, as reu-
niões aconteciam no máximo duas vezes 

por semana, as comissões já não mais se 
reuniam e a polarização entre os grupos 
ia se tornando mais expressiva e desgas-
tante e em muitas universidades não se 
tinha mais movimento algum, sem assem-
bleias, atos, comandos ou discussões. Te-
mos que saber lidar com a finalização de 
determinados processos, para que pos-
samos iniciar outros. Fazendo avaliações 
políticas sérias e coerentes do processo 
temos, ainda, a responsabilidade de não 
perder o acúmulo desse período.

E qual a maneira de não perdermos o 
acúmulo? É colocado por setores da es-
querda que a única maneira de não retro-
cedermos nesse período de mobilizações 
é nos unirmos em entidades nacionais. 
Discordamos desse pressuposto por al-
guns motivos. Não devemos naturalizar, 
como há muito vem sendo feito na esquer-
da, que a única forma de se fazer movi-
mentos é através de entidades; não ava-
liamos como um problema a entidade em 
si, apenas achamos que a utilização ou 
não dela deve ser analisada a cada mo-
mento, a partir das necessidades coloca-
das materialmente. Passamos por um mo-
mento na história brasileira, em que nosso 
dever principal e prioritário é o trabalho de 
base (mais sobre isso no texto sobre ciclo 
PT) e para que ele seja feito com qualida-
de, devemos nos concentrar nele. A orga-
nização nacional pelo CNGE cumpriu um 
importante papel – dentro dos limites das 
formas de militar envolvidas já debatidas – 
porque estávamos num momento de lutas 
da classe trabalhadora e, com isso, havia 
necessidade desse instrumento para a 

base dos estudantes.
Acreditamos que a maneira de passar 

o acúmulo para que em outros momentos 
de luta nacional, tenhamos ainda mais 
avanços ao nos organizarmos é através 
do trabalho de base e da organização dos 
estudantes por locais de estudo. A leitura 
que fazemos desse momento é que as ve-
lhas formas (burocráticas, representativas, 
participação apenas via voto, debates ra-
sos de conteúdo) ainda são predominan-
tes no ME e na luta dos trabalhadores de 
forma geral. Devemos, portanto, superar 
essas formas, experimentar e acumular 
maneiras de nos organizarmos, estudar e 
aprender os erros e acertos do movimen-
to ao longo dos anos, para, quando hou-
ver materialidade para tal, pensarmos em 
criar algum tipo de organização nacional. 

Voltaremos, por isso, aos nossos cur-
sos, pautando no cotidiano dos estudan-
tes as contradições geradas pelo modo 
de produção que vivemos, relacionando 
as pautas mais cotidianas com as mais 
abstratas, debatendo e forjando instru-
mentos que superem a velha forma. 

O CNGE se mostrou como um impor-
tante passo no movimento estudantil bra-
sileiro. Certamente 2012 ficará marcado 
na história como um ano de luta da classe 
trabalhadora e de nós, trabalhadores em 
formação, que aprendemos e legitimamos 
instrumentos que certamente nos serão 
necessários ao sairmos da universidade. 
Temos que ter seriedade política para ava-
liar, contudo, os limites colocados nesse 
momento e continuar em luta, avançando 
nas conquistas! 



9outubro 2012 | #1 | O AURORA

Greve dos professores e 
servidores federais

O ano de 2012 está marcado como 
um ano de grandes mobilizações do 

funcionalismo público. A luta mostrou-se 
necessária a diversas categorias que há 
anos têm sua profissão e área de trabalho 
sucateadas. 

Com uma greve em 2011, que tentou 
mobilizar diversas universidades, e a pe-
quena vitória de reajuste salarial não cum-
prida pelo governo, os professores dos 
institutos e universidades federais inicia-
ram uma campanha para conquistar essa 
e outras pautas. Eles se fizeram presentes 
nessa luta para melhorar o local de ensino 
através de negociação com as reitorias. 
Porém, os professores não pararam aí, 
organizaram o movimento nacionalmente 
para conseguir força suficiente para ne-
gociar essas pautas locais e também para 
lutar por melhorias para toda a categoria, 
negociadas a nível nacional com o gover-
no. Com quatro meses de greve, os pro-
fessores batalharam por reajuste salarial 
da inflação dos últimos anos (pauta que 
havia sido conquistada na greve de 2011, 
porém a qual o governo não cumpriu), au-
mento salarial real e a reestruturação da 
carreira de docente de ensino superior fe-
deral.

A luta dos professores mostrou às ou-
tras categorias do serviço público federal 
(SPF) que a luta deve vir pela base mobi-
lizada. Quase todo o serviço público fede-
ral em todo o país foi entrando em greve. 
A cada dia mais um setor parava o servi-
ço. IBGE, polícia federal, polícia rodoviária 
federal, DNIT, Arquivo nacional, agências 
reguladoras, Incra, Funai, funcionários de 
diversos ministérios (Saúde, Integração 
Nacional, Esportes, Turismo, Planejamen-
to, do Trabalho) e até da Presidência pa-
raram. E essa lista continua, mais de 40 
categorias foram às ruas.

Funcionários públicos federais se 
mobilizaram através de cada categoria 
e coletivamente fizeram uma greve sem 
precedentes. Para que isso ocorresse, a 
organização foi necessária e isso se deu 
pelos sindicatos. Diversas siglas começa-
ram a ficar conhecidas para os trabalhado-
res, ANDES-SN, FASUBRA, SINDITEST, 
Condsef, etc., que se viram indignados 
com esse momento histórico e foram junto 
dessas entidades formar uma luta forte.

A UFPR e várias universidades fede-
rais viram também outra categoria profis-
sional federal ir às ruas e entrar em greve, 
os médicos. Reconhecidos por serem pro-
fissionais bem remunerados, mesmo eles 
viram a precarização nas relações de tra-
balho na saúde. Com a medida provisória 
(MP) 568/12 em vias de ser votada pelos 
parlamentares, os médicos decidem que 
não é hora de esperar que representantes 
façam a luta que é deles. Dentro dessa 
MP havia a mudança do cálculo das bo-
nificações de insalubridade dos profissio-
nais da saúde (que agora seria congela-
do em valores fixos, enquanto antes era 
uma porcentagem do salário), e também 
a redução do salário. Com um governo 
evidenciando que seu foco não é a saúde 
pública, muito menos a valorização dos 
profissionais de saúde, mesmo uma cate-
goria sem grande histórico de luta vê-se 
compelida a agir.

A greve dos professores iniciou forte, 
com grande adesão e muita mobilização, 
impulsionando também estudantes em 
diversas Universidades brasileiras a se 
mobilizarem e lutarem por melhores con-
dições de ensino. Porém, isso não foi sufi-
ciente para que o governo negociasse. Ao 
contrário, ele tentou enfraquecer o movi-
mento ao máximo que pôde. Como os pro-
fessores historicamente fazem reposição 

das aulas, o governo avalia que existe um 
‘tempo mínimo’ de greve na qual, mesmo 
que esta seja longa, ainda há possibili-
dade do não cancelamento do semestre 
ou vestibular. Por isso essa tentativa do 
governo de enfraquecer o movimento fi-
cando tanto tempo sem negociar, pois, 
para os professores, ficar tantas semanas 
discutindo, indo às ruas, organizando os 
colegas, não é nada fácil. Mesmo assim, o 
movimento não só não enfraqueceu como 
fortaleceu muito. 69 de 71 Universidades 
e Institutos federais aderiram à greve atra-
vés de assembleias locais, pela força da 
base que manteve a greve pelo tempo ne-
cessário. O governo tentou ainda barrar 
a greve pela justiça burguesa, querendo 
invalidar esse mecanismo de luta dos tra-
balhadores e impedir a ação do sindicato. 
E não parou aí, ainda o governo federal 
sugeriu às universidades o corte de ponto 
dos professores e servidores.
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Meses foram necessários para que o 
governo visse que o movimento era forte 
e que não haveria solução senão nego-
ciar. Quando as negociações iniciaram, 
o governo só possibilitou a discussão do 
reajuste salarial. Não indicou nada sobre 
infraestrutura, melhorias nas condições 
de ensino, contratação a capacitação de 
novos docentes, etc. Na negociação dos 
professores, ainda houve a tentativa do 
governo de encaminhar acordos com a 
entidade que não representa a base da 
categoria, o Proifes (uma Federação de 
Sindicatos de Professores de Instituições 
Federais de Ensino Superior), mantendo 
sua intransigência e postura anti sindica-
tos combativos.

Representando apenas seis univer-
sidades federais e um instituto federal, o 
Proifes tentou cumprir o papel de desmo-
bilizar a categoria. Ao invés de construir 
a greve baseado nas demandas das as-
sembleias locais construídas pela base, o 
Proifes tentava impor discussões já feitas 
anteriormente no seu conselho deliberati-
vo. Também desrespeitou sua base ao as-
sinar um acordo com o governo antes de 
consultá-la. Por isso, houve locais filiados 
ao Proifes que contrariaram sua delibe-
ração, recusando a proposta do governo 
e mantendo a greve, e ainda passaram a 
pautar as ações do ANDES, sindicato que 
baseou suas ações pela base.  Ao final da 
greve, notam-se processos de desfiliação 
ao Proifes e aumento da força do ANDES. 

Isso ocorre, pois, no momento que vive-
mos, há a necessidade de organizar na-
cionalmente essa categoria, fato que não 
ocorria há quase uma década. 

 Ao fim de um período de 04 me-
ses de greves, tivemos um esboço de 
organização unificada dos trabalhadores 
do serviço público federal, o qual mostra 
que a luta não terminará. A disposição e a 
indignação expressa pelas bases devem 
orientar e constituir as novas ações para o 
enfrentamento de um novo momento, ar-
ticulando as lutas pelas condições de tra-
balho, a negociação das pautas locais e 
a intervenção a respeito da reestruturação 
da carreira, bem como mantendo e am-
pliando o saldo organizativo conquistado 
nesse processo.

Mapa das IFES em greve docente

Atualizado em 29 de junho - ANDES
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Por que todo esse descaso do Estado
com a educação?

Toda sociedade é fundada em uma for-
ma específica de produzir a vida. Hoje 

o comércio e as mercadorias dos mais 
diversos tipos inundam as prateleiras, a 
mídia e nossos armários. Essas merca-
dorias, que consumimos cotidianamente, 
são produzidas dentro das relações que 
constituem o atual modo de produção 
da vida, o modo de produção capitalista. 
Nesse, há uma relação fundamental que 
estrutura a produção da vida e a forma 
dos homens trabalharem e, em função do 
trabalho ser uma das principais atividades 
desenvolvidas ao longo de sua existên-
cia, se relacionarem: a venda e compra 
da força de trabalho, que ocorre em fun-
ção da propriedade privada dos meios de 
produção. Ou seja, via de regra, nessa so-
ciedade a propriedade das indústrias, das 
máquinas e de outros artigos necessários 
para a produção de tudo o que precisa-

mos para nossa subsistência são proprie-
dade particular de uma ínfima parcela da 
população, que desenvolve relações de 
assalariamento com os demais, os quais 
vendem sua força de trabalho para sobre-
viver.

Porém essa relação de produção não 
garante que todos tenham acesso ao que 
é produzido, em função de os proprietá-
rios dos meios de produção receberem 
a maior parte do valor que cada traba-
lhador produz ao longo da sua jornada 
de trabalho e em função da concorrência 
entre esses proprietários, os capitalistas. 
Esses dois aspectos, essenciais para 
o funcionamento do atual modo de pro-
dução, impedem que caminhemos para 
uma distribuição mais equilibrada das ri-
quezas produzidas pela sociedade. Além 
disso, colocam dois segmentos sociais 
em constante conflito: trabalhadores de 
um lado, com a necessidade de lutar por 
melhorias em suas condições de vida, e 
capitalistas do outro, esforçando-se para 
pagar aos seus empregados somente o 
necessário para continuarem aptos ao 
trabalho. Ocorre então que, ao longo da 
história, especialmente nos momentos 

das crises, as condições de vida dos tra-
balhadores passam por pioras significati-
vas, o que frequentemente leva à revoltas 
e à possível desestruturação dessa forma 
de produção que privilegia uma parte da 
população. Para que isso não ocorra foi 
necessário o desenvolvimento de meca-
nismos que regulem a vida dos sujeitos. 

Essa regulação se dá por meio do Esta-
do, que é em si o estruturador de diversas 
instituições ideológicas e repressivas que 
lhe dão corpo, propagando uma forma es-
pecífica de se ver o mundo e regulamen-
tando os direitos e deveres da população 
por meio dessas instituições a ele ligadas. 
Exemplos dessas instituições são as for-
ças armadas, que servem, dentre outros, 
para reprimir possíveis intervenções con-
trárias àquilo que os capitalistas conside-
ram adequado; e a escola, que propaga 
ideias que atendem aos interesses dessa 
parcela da população, como por exemplo 
as de que a nossa organização social é a 
melhor e a única forma, além da barbá-
rie, possível de se organizar a sociedade, 
ou de que é através da educação que se 
muda o mundo. Dessa forma se mantém 
e reproduz os interesses dos capitalistas, 
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que unidos em torno de interesses comuns constituem uma 
classe, a burguesia.

Ao longo da greve desse ano, estudantes, professores e 
técnico-administrativos sentiram na pele as consequências 
do jugo do Estado aos interesses do capital e da imersão 
da educação na lógica mercantil. Tivemos nossas reivindi-
cações ignoradas ao mesmo tempo em que víamos o mes-
mo Estado que se recusava a atender as pautas de salá-
rio, reestruturação da carreira dos professores e melhores 
condições de ensino nas universidades do país, as quais 
impactariam em 10 bilhões no orçamento, implementar o 
maior pacote de privatizações dos últimos 14 anos, com um 
impacto orçamentário superior a 130 bilhões de reais, que 
beneficia os grandes empresários pertencentes à classe 
que o Estado se propõe a tutelar.

Há os que apontam a necessidade de se modificar a 
gestão do Estado, crendo que seus problemas são admi-
nistrativos. O que ocorre, porém, é que a própria estrutura 
desse mecanismo regulador impossibilita mudanças que 
tenham efeitos de efetiva mudança qualitativa na qualidade 
de vida dos trabalhadores. Sendo oferecido a estes, quan-
do muito, migalhas do que a humanidade desenvolveu.

Como cita Lênin em o Estado e a Revolução, “a despeito 
da diversidade das suas formas, os diferentes Estados dos 
diferentes países civilizados têm todos, de comum, o fato 
de repousarem no solo da moderna sociedade burguesa, 
apenas mais ou menos desenvolvida do ponto de vista ca-
pitalista. Certos traços essenciais lhes são por isso comuns. 
É nesse sentido que se pode falar em Estado atual, tomado 
em sua expressão genérica”.

Ocorre então que, para que seja possível que a huma-
nidade como um todo usufrua o que o gênero humano pro-
duziu e que sejam possíveis novos patamares de desenvol-
vimento que não estejam subjugadas à lógica do lucro que 
permeia essa sociedade, não é preciso que a classe traba-
lhadora preencha a estrutura do Estado burguês. É neces-
sário, sim, que ele seja destruído pelos trabalhadores para 
que seja organizado um novo Estado que não mais oprima 
a maioria da população, para que, enfim, ele se torne su-
pérfluo e definhe numa forma de sociedade sem classes, 
sem Estado.

“A liberdade de eleição permite que você escolha o 
molho com o qual será devorado” 

Eduardo Galeano
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A construção do novo em detrimento da 
velha forma: o ciclo PT

Conforme a análise exposta sobre os 
processos de greve desse ano, te-

mos, agora, elementos valiosos para en-
tender a nossa tarefa rumo à construção 
de um novo ciclo de lutas, um novo modo 
de lutarmos e nos organizarmos. 

A entidade de representação dos estu-
dantes das universidades é o DCE. A ges-
tão desse ano na UFPR serviu para, bu-
rocraticamente, atravancar as lutas que a 
grande base de estudantes sentia neces-
sidade de construir. Sabemos que esta 
não é uma prática isolada de seu tempo, 
é histórica, legado do último ciclo de lu-
tas, com o qual temos a importante tarefa 
de romper. Nos movimentarmos de forma 
ativa, autônoma e organizada é um impor-
tante aprendizado que, aos poucos, vai 
sendo reconstruído dentro do movimento, 
seja de trabalhadores em formação, seja 
dos trabalhadores de fato.

Na UFPR, a greve estudantil se deu da 
seguinte maneira: após a construção das 
assembleias de curso, os estudantes con-
cluíram que tinham motivos de sobra para 
reivindicar melhores condições de ensi-
no, que as dificuldades, aparentemente 
particulares, do seu local de estudo eram 
demandas de todos os estudantes da uni-
versidade. A partir da movimentação nas 
bases, houve a necessidade de realizar-
se uma assembleia geral dos estudantes 
e nela deliberou-se por greve estudantil. 
Isso é algo que, ao ser lido, nos parece de 
certo modo corriqueiro, mas que no fundo 
traz em si uma maneira muito importante 
de construir a luta. Ao tomar para si a res-
ponsabilidade de lutar por suas próprias 
pautas, desfaz-se a idéia de que a única 
forma de lutar por melhorias nas nossas 
condições de vida é através da represen-
tatividade, ou seja: ao tomar a luta para si, 
acabamos com a equívoca prática de de-

legar ao outro a representação da nossa 
vontade. Chamamos esta prática de equí-
voca, pois a história das últimas décadas 
nos mostra que pautar a transformação 
das nossas vidas através da representati-
vidade não cumpre a função de organizar 
os trabalhadores de fato, acaba afastan-
do-os do processo e rompendo com os 
interesses da classe.  Para retomarmos 
as rédeas da nossa luta e promovermos 
transformações profundas na realidade 
que nos é imposta, se faz imprescindí-
vel superar as “velhas formas de lutas”: a 
burocracia, o personalismo, o tarefismo, 
o carguismo e o partidarismo construído 
pelo Partido dos Trabalhadores. Entrare-
mos nessas característcas mais especifi-
camente ao longo do texto. 

Histórico

Entendemos que as formas de militar 
– tanto no movimento estudantil, quanto 
social ou sindical – são construídas social-
mente, a partir das demandas e das ca-
racterísticas de cada momento histórico. 
Assim, devemos analisar as formas com 
que os movimentos sociais se construíram 
no Brasil no último período, desde seu as-
censo nas lutas nas décadas de 70 e 80, e 
culminando num descenso nos anos 1990 
até os dias atuais.

O Partido dos Trabalhadores é fundado 
na década de 1980, a partir da necessida-
de da classe, até então dividida em outras 
várias organizações menores, de se estru-
turar nacionalmente para potencializar sua 
luta e obter conquistas. Nasce em tempos 
de transição democrática, com um hori-
zonte socialista que seria construído por 
duas vias: a institucional, que se propunha 
a disputar cargos do Estado, e a subordi-
nada a via dos movimentos sociais. O PT 

estava enraizado na classe trabalhadora: 
os militantes experientes estavam inseri-
dos nos locais de produção da vida, cons-
truindo as lutas para melhoria da vida do 
conjunto da classe trabalhadora. Acima 
disso, os trabalhadores se identificavam 
com o partido (entendiam sua importân-
cia, participavam dos espaços, doavam 
parte de seu salário para o financiamento 
do PT, etc), ocorriam greves de solidarie-
dade à outras greves ou à despedidas de 
trabalhadores, por exemplo. Enfim, mate-
rialmente o partido era necessário.

Em dado momento, os militantes do 

“Ao tomar a luta para si, 
provamos que é possível 
superar a representativi-
dade.

partido começam a se organizar não só 
nos locais de trabalho, mas também para 
disputar sindicatos. O sindicato (apesar 
de estar atrelado ao Estado Capitalista, 
por receber verba dele e por ele ser re-
gulamentado) pode, de fato, potencializar 
a luta, desde que não se afaste do coti-
diano dos trabalhadores e mantenha sua 
autonomia frente a governos e patrões. 
Assim, percebe-se que, ao distanciar os 
principais militantes organizadores e ex-
perientes para cargos sindicais (e com o 
passar do tempo, parlamentares), o parti-
do começa a se burocratizar e a priorizar a 
disputa do Estado (que, conforme já expli-
cado, não é neutro, mas defende os inte-
resses da burguesia) em detrimento da or-
ganização dos trabalhadores em seu local 
de trabalho. A base mobilizadora torna-se 
mera base eleitoral. Ao assumir o papel de 
gestor do Estado capitalista, o PT passa a 
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fazer acordos e concessões com a classe 
dominante, deixando de defender, estrita-
mente, os interesses da classe trabalha-
dora. 

Temos exemplos de movimentos simi-
lares ao PT no âmbito estudantil e sindical. 
A CUT, Central Única dos Trabalhadores, 
se propunha a, como seu próprio nome 
diz, centralizar a luta da classe trabalha-
dora, pra que fosse de maneira organiza-
da, coesa, e assim então, forte e efetiva. 
Foi uma importante experiência organiza-
tiva, na qual estava objetivada a organi-
zação direta dos trabalhadores, mas que 
hoje se coloca ao lado do Estado, defen-
dendo os interesses da burguesia. Com 
a UNE (União Nacional dos Estudantes), 
aconteceu algo bastante parecido. Assim, 
entendemos que muito do “conformismo” 
ou “acomodação” que detectamos nas ati-
vidades diárias com nossas bases de cur-
so, decorrem deste legado petista, com o 
qual necessitamos romper.

Com essa prática extremamente per-
sonalista, o PT fez a classe deixar de dis-
pender energia militante nas lutas diárias, 
para depositá-la em campanhas para 
pessoas específicas em eleições, seja de 
sindicato, DCE, centro acadêmico ou da 
presidência da república. A quem realiza 
esta prática, dá-se o nome de “ser social 
petista”, que é aquele que se propõe a 
personalizar a luta em poucas pessoas, 
massificando os demais e os enxergando 
apenas como números de votos, e não 
como seres sociais que constroem sua 
própria história. O PT, assim como muitos 
outros partidos, ao se propor a eleger re-
presentantes, se propõe a burocratizar, re-
troceder e enfraquecer as lutas. Ao assu-
mir o papel de gestor do estado capitalista 
deixa de fazer com os trabalhadores para 
passar a fazer pelos trabalhadores e -  fi-
nalmente - passar a fazer contra os traba-
lhadores. Como bom exemplo desta ma-
neira de fazer política do velho ciclo, temos 
a prática do nosso DCE durante a greve, 
primeiro sendo contrário à movimentação 
pelas bases, usando do argumento es-
tritamente burocrático e retrocedente da 

mais em nosso nome!

Hoje em dia....

Essa mesma velha forma presente na 
prática do DCE se faz presente com a 
UNE. No momento em que os estudantes 
estão extremamente mobilizados, que se 
encontram no calor da luta e dispostos 
a construir um movimento grevista forte, 
com a união de todos os estudantes en-
volvidos na movimentação, vem a nossa 
velha entidade burocrática e tenta jogar 
um balde de água fria no calor da discus-
são, se auto-proclamando representativa 
e se propondo a centralizar reivindicações 
através dos representantes da UNE. Fica 
a pergunta: os estudantes necessitam, 
neste momento do ciclo de lutas, de uma 
entidade representativa? É essa a neces-
sidade material dos trabalhadores em 
formação: eleger representantes para fa-
zerem por eles? O próprio movimento res-
pondeu essa pergunta. Nem UNE, nem 
nova entidade: queremos construir o novo, 
que não seja travestido do velho. Quere-
mos construir uma nova forma de luta, 
que seja feita na base do movimento, e 
não nas cúpulas. Queremos um movimen-
to que não seja alienado, mas que seja 
formado politicamente e que se organize 
enquanto classe para  travar a grande luta 
contra este Estado aliado da burguesia, 
que aproveita os momentos de descenso 
para retirar direitos dos explorados

Esse ciclo de lutas, que chamamos de 

ciclo PT, nos traz portanto, as caracterís-
ticas militantes que destacamos acima e 
que precisamos superar. Nos formamos 
de maneira a reproduzir certas formas de 
militar sem parar para analisar ao que elas 
nos remetem. O personalismo, por exem-
plo, se mostrou em vários momentos da 
greve: militantes completamente afasta-
dos da realidade, mas que por caracterís-
ticas pessoais (como a simpatia, carisma, 
boa oratória) convencem os demais não 
pela política que defende, mas justamente 
por suas próprias características. Comen-
tários bastante comuns em época de elei-
ções como “aprendi que não voto no par-
tido, mas na pessoa” expressam bastante 
essa forma impregnada em todos de fazer 
política.

Outra questão que pontuamos é o ta-
refismo e a ausência de formação política: 
sem compreender as questões estruturais 
e de fundo sobre a luta que constrói, di-
versos estudantes ou trabalhadores en-
tendem ser suficiente tocar tarefas, sem 
compreender o significado delas, de sua 
importância para o movimento. E a carac-
terística, deste ciclo, que, de forma mais 
intensa contribui para a desmobilização 
da classe trabalhadora, foi o desenvolvi-
mento da representatividade como forma 
de delegação do poder. Ao elegermos um 
representante, fica implícita e automática 
a idéia de que alguém fará por nós, e que 
pra isso, devemos apenas escolher de 
maneira correta em quem votar. Com isso, 
não se toma a luta para si; pelo contrário, 

representatividade, inclusive ten-
tando desconstruir o movimento 
legítimo de luta da categoria es-
tudantil, em nome da tão falada 
representatividade.  O coro estu-
dantil, ao se ver responsável por 
sua própria história e ao construir 
as lutas no dia a dia, se viu obri-
gado a dizer em alto e bom som: 
NÃO, NÃO NOS REPRESENTA! 
Romper com esta prática do ser 
social petista é romper com uma 
forma pelega de fazer movimen-
to: chega de representação! Não 
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depositamos nas urnas a ilusória promes-
sa de mudança. Ousamos chamar de ilu-
sória, pois, é nossa nova tarefa entender 
que o modo de mera representação não 
muda a vida: é somente a luta que muda 
a vida! 

Nós do Coletivo Outros Outubros Virão, 
por compreendermos o caráter do Estado 
enquanto opressor de uma classe em de-
trimento dos interesses da classe domi-
nante (a burguesa), não nos propomos a 
disputá-lo, nem tão pouco a gerenciá-lo. 
Entretanto, temos clareza que não dispu-
tar o Estado não é, para nós, um princí-
pio. Em diversos momentos históricos a 
disputa eleitoral cumpriu um papel impor-
tantíssimo para a organização da classe 
trabalhadora, seja por propagandear um 
programa político em locais que o partido 
ainda não alcançara, seja como termô-
metro para medirmos a força e a inserção 
deste programa no proletariado, seja ao 
assumir um cargo parlamentar com o in-
tuito de denunciar o caráter do Estado e 
a impossibilidade de avançarmos por esta 
via. Entretanto, compreendemos que vi-
vemos um momento histórico de dissen-

so das lutas, em que as organizações de 
esquerda não apresentam real inserção 
na classe trabalhadora, e que, muitas 
delas, além das suas fragilidades progra-
máticas, estão totalmente subordinadas 
a ordem institucional, gastando, a pouca 
força que possui, para disputar o Estado 
em detrimento da construção da luta nas 
bases.  Portanto, não apoiamos qualquer 
candidatura, de qualquer partido, que se 
propõe estar à esquerda, neste momento 
histórico. O nosso voto é a luta! 

Superação

A ruptura com este ciclo de lutas, prota-
gonizado pelo Partido dos trabalhadores, 
se faz urgente e necessária. Entretanto, 
não negamos a nossa história, tão pou-
co os avanços que tivemos durante este 
período. A superação é um processo, não 
se dará da noite para o dia. Desse modo, 
a greve estudantil da UFPR fez parte da 
construção do novo ciclo: não mais pelos 
estudantes, mas com os estudantes. Com 
a organização partindo da base, construí-
mos um movimento forte, que obteve con-

quistas, e que não esteve à mercê de buro-
cratas representantes: fizemos, através da 
organização estudantil, com que a base 
indignada com suas condições de ensino 
lutasse. A necessidade material de se ter 
um movimento, estudantil ou de trabalha-
dores, que fosse forte e que defendesse 
de fato o interesse da categoria, nos fez 
vislumbrar essa forma de movimentação: 
com a base, em assembléias, com amplo 
espaço para debate, com construção con-
junta, e dizendo “não” aos burocratas que 
insistiam em tentar nos representar. 

Neste sentido, acreditamos que o atu-
al momento seja de construir e consolidar 
a formação política e as mobilizações nas 
bases do movimento, diretamente com os 
estudantes, para que possamos de fato su-
perar este ciclo histórico que o PT nos dei-
xou e recomeçar uma nova história no ciclo 
de lutas, na qual a classe trabalhadora pas-
se a estar voltada para si, construindo suas 
lutas rumo à construção de um Estado que 
acabe com a exploração, e definhe até não 
ser mais necessário. É este o novo que se 
coloca diante de nossos olhos e entre nos-
sas mãos, em detrimento da velha forma.

Assembleia que deflagra a greve na UFPR contou com a presença de mais de 600 estudantes, falando em seu próprio nome
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“Há hora de somar
E hora de dividir.
Há tempo de esperar
E tempo de decidir.
Tempos de resistir.
Tempos de explodir.
Tempo de criar asas, romper as cas-
cas
Porque é tempo de partir.
Partir partido,
Parir futuros,
Partilhar amanheceres
Há tanto tempo esquecidos.
Lá no passado tínhamos um futuro
Lá no futuro tem um presente
Pronto pra nascer
Só esperando você se decidir.

Porque são tempos de decidir,
Dissidiar, dissuadir,
Tempos de dizer
Que não são tempos de esperar
Tempos de dizer:
Não mais em nosso nome!
Se não pode se vestir com nossos 
sonhos
Não fale em nosso nome.
Não mais construir casas
Para que os ricos morem.
Não mais fazer o pão
Que o explorador come.
Não mais em nosso nome!

Dissidência ou a arte de dissidiar
Mauro Iasi

Mais informações e textos do coletivo Outros Outubros Virão:
www.outrosoutubrosvirao.wordpress.com


