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Em apoio à CONLUTAS

A Luta Estudantil Hoje

A  Educação  Superior  tem  sido 
duramente  atacada  recentemente 
em todo país. Constatar este fato é 
muito  importante  para 
compreender  e  orientar  a  luta 
estudantil.  A  chamada  reforma 
Universitária  está  situada  como  o 
centro  deste  processo  de  ataque 
realizando  a  privatização  das 
Universidades públicas. 

A lógica desta reforma possui uma 
dinâmica cruel porque se apresenta 
de  modo  pouco  claro  para  o 
estudantado  por  seu  caráter 
fragmentário,  quer  dizer,  por  se 
operar em diversos decretos de lei 
medidas  provisórias  etc.  Todas 
estas possuem o sentido comum de 
transformar as IES (instituições de 
ensino  superior)  em  espaços  de 
apropriação  capitalista,  quer  dizer 
de  ampliação  do  lucro  da  classe 
burguesa, os proprietários.

Este é o sentido de medidas como 
o  PROUNI,  que  transfere  as 
riquezas  dos  trabalhadores  aos 
empresários  das  faculdades 
privadas,  da  lei  de  INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA,  que  transforma 
a  universidade  em  espaço  de 
reprodução  de  conhecimento  e 
tecnologia  para  empresas,  do 
SINAES  (Sistema  Nacional  de 
avaliação do Ensino Superior), que 

além  de  estabelecer  uma 
dinâmica  concorrencial  para  os 
recursos  financeiros  da 
Universidade  retira  a  avaliação 
destas  das  mãos  dos 
trabalhadores,  o  projeto  de  lei 
7200/06.   

Além  de  diversas  etapas  já 
aprovadas  desta  reforma 
universitária  existe  ainda  os 
processo  de  ataque  mais 
imediatos  como  o 
REUNI/Universidade Nova, que 
restabelece  a  arquitetura 
curricular  das  universidades  de 
modo  a  precariza-la  com  a 
ampliação do número de alunos 
por professor (1/18, 1 professor 
para dezoito alunos) , e com uma 
dinâmica de cursos que transfere 
a concorrência capitalista para a 
formação  universitária  com 
diferentes  perfis  de  estudante 
(diferentes  ciclos  de  formação). 
É  importante  lembrar  que  o 
REUNI  é  um  decreto 
presidencial  (de  número  6096) 
que  objetiva  ampliar  o  número 
de  aprovações  sem,  no entanto, 
arcar  com  ampliação  do 
orçamento  e  a  contratação  de 
professores.  Leva  também  a 
descaracterização  do  tripé  da 
pesquisa,  ensino  e  extensão  da 
universidade.

E  apresentando  agora:  os 
governistas  e  outros 
oportunistas...

Neste  processo  de  luta  é 
importante observar que a UNE, 
União  Nacional  dos  estudantes, 
se  apresenta  como  braço  do 
governo  Lula  defendendo  a 
reforma  universitária  e 
atrapalhando  bastante  o  campo 
de luta.  A UNE é uma entidade 

que não cumpre seu papel de luta e 
se  apresenta  totalmente 
burocratizada.  Hegemonizada  pela 
esquerda  governista  (PT  e  seus 
setores,  UJS,  União  da  Juventude 
Socialista, braço do PC do B). Seus 
espaços de participação se mostram 
totalmente  desligados  da 
democracia  estudantil  com 
manipulações  burocráticas  que 
impedem a participação das bases e 
com  uma  mobilização  festiva  e 
fanfarrista  que  mobiliza  os 
estudantes por meio do populismo 
estudantil.

Por  conta  desta  constatação  fica 
clara a necessidade de romper com 
a UNE para a  vitória  da luta  dos 
estudantes  contra  a  reforma  do 
governo  Lula.   Chegando  a  este 
ponto  é  necessário  esclarecer  um 
pouco mais sobre a caracterização 
das forças políticas neste processo 
de luta.

O  surgimento  da  CONLUTAS 
(Coordenação  Nacional  de  lutas) 
em  2004  marcou  uma  proposta 
correta  ao  sinalizar  que  era 
necessário romper com o governo e 
seus  espaços  organizativos.   A 
CONLUTE (coordenação nacional 
de luta dos estudantes) surge com 
proposta similar para romper com a 
UNE  em  virtude  do  processo  de 
luta estudantil. 

Infelizmente  esta  entidade  não 
cumpre  este  papel  e  capitulou  a 
sua tarefa original. Na verdade a 
CONLUTE abriu mão de construir 
a  luta  pela  democracia  estudantil 
(reeditando  as  metodologias  da 
UNE), aprovando por aclamação 
o  calendário  de  atividades  da 
Frente de luta contra a Reforma 
universitária em 26 março deste 
ano,  liquidando  a  ocupação  da 
USP etc. 
  A  composição  da  frente  acima 
citada  é  sintomática  para 
compreender  a  capitulação  da 
CONLUTE por contar com setores 
da UNE como a FOE UNE (Frente 



de Oposição de Esquerda da UNE, 
hegemonizada  pelo  PSOL),  um 
setor  para-governista.  Quer  dizer 
que  transfere  a  luta  contra  o 
governo ao plano do discurso não 
realizando  o  necessário 
rompimento organizativo dito mais 
acima.

A  CONLUTE  então  abriu  mão 
de construir  um instrumento de 
organização  dos  estudantes 
contra  o  governo  e  os  patrões, 
ganhando também caráter para-
governista,  o  que  revela  um 
caminho  perigoso  para  a  luta  e 
para  a  CONLUTAS,  tendo  em 
vista  que  ambos  são 
hegemonizados  pelas  mesmas 
forças políticas PSTU /PSOL, que 
também segue  a  mesma dinâmica 
com  a  proposta  de  fusão  com  a 
INTERSINDICAL  (apêndice 
externo  da  CUT),  quer  dizer  sua 
liquidação. 
Assim a situação na luta estudantil 
está muito acelerada e revela uma 
série de obstáculos à luta. 

Que  fazer?  Qual  nossa 
perspectiva?

Fica  evidente  que  o  setor 
majoritário  da  Conlutas  está 
abortando  a  luta  em  nome  da 
Frente  de  esquerda  eleitoreira  e 
reformista que conta com o PSTU, 
PSOL e PCB. 

É  justamente  por  conta  deste 
processo  que  se  tornam 
indispensáveis  as  oposições 
estudantis e sindicais combativas 
como instrumento de luta. Assim 
com  o  apoio  ao  Bloco  da 
Esquerda  Revolucionária  da 
Conlutas.

Assim,“CLASSISMO, 
COMBATIVIDADE  E 
INDEPENDÊNCIA”   sintetizam 
os  meios  pelos  quais  se 
constroem as oposições:

Classismo: Unificar  a  luta  dos 
estudantes proletários com a luta 
dos  trabalhadores,  dar  ao 
movimento  estudantil  seu  papel 
de  classe.  É  importante  ressaltar 

que a luta tem a mesma origem 
(contra  o  governo  Lula) 
atingindo tanto estudantes com a 
reforma  Universitária,  como  os 
trabalhadores  por  meio  da 
reforma sindical, da previdência, 
trabalhista etc. O que mostra que 
só  com  o  conjunto  da  classe 
trabalhadora  a  luta  pode  ser 
vencida.

Combatividade:  Mobilizar  as 
bases  no  sentido  da  ação 
direta,  das  greves, 
mobilizações  de massas,  ações 
radicalizadas em lugar de ir a 
reboque  do  parlamento 
burguês.  Por isso é necessária a 
unidade  dita  acima  para 
conseguir  construir  uma  greve 
geral  dos  trabalhadores  e 
estudantes  para  derrotar  as 
reformas neoliberais.

  Independência:  Que  o 
movimento  estudantil  seja 
independente  de  governos  e 
patrões,  partidos,  que  possua 
fóruns  de  deliberação 
democrática  direta.  A 
democracia  direta  estudantil 
deve  ser  um  princípio  e  um 
meio,  com a  decisão  das  bases 
por maioria de votos, delegações 
eleitas  pelas  bases  e 
centralizadas  por  elas  com 
mandatos imperativos, quer dizer 
revogáveis,  direito  de  livre 
associação  e  divulgação  de 

posições políticas e idéias.  Por isso 
deve-se  acabar  com  o  dito 
“parlamentarismo  estudantil” 
ocultado  pela  dinâmica  das 
“diretorias colegiadas”.

Assim a oposição é muito mais do 
que  meras  chapas  ou  frentes 
eleitorais  para  disputar  a  direção 
das  entidades  (conseguir  seus 
crachás).  Ela  deve  ser  um 
embrião do futuro organismo de 
classe  reorientando  sua 
organização  nos  mecanismos  da 
ação  direta  e  da  democracia 
direta. 

Conclamamos  os  estudantes 
proletários  a  se  somar  a  nossa 
luta  se  engajando  a  nossa 
Oposição estudantil, fortalecendo 
suas entidades de base e o bloco 
da  Esquerda  Revolucionária  da 
Conlutas  que  agrupa  os  setores 
combativos  que  lutam  contra  a 
liquidação da Conlutas.

Contato: 
estudantes_classistas@yahoo.co
m.br

Integrantes: Glauco  Luiz 
(História),  Waldery  (química/ 
noturno),  Lúcia  de  Fátima 
(Pedagogia).                                        

Fora  UNE!  Derrotar  o 
governismo  e  o  para-
governismo!Derrotar  as 
reformas  neoliberais!  Unir 
estudantes e Trabalhadores!

                     OPOSIÇÃO
ESTUDANTIL

                                                                C.C.I



Boletim da Oposição 
Estudantil C.C.I 
#Nº 2  outubro de 2007 

Em defesa do anti-governismo!

As eleições para o Diretório 
Central dos estudantes e a 
Luta estudantil.

O DCE da UNB está em pleno 
processo eleitoral que definirá a 
chapa na sua direção. A disputa 
também está a todo vapor com 
divulgação  de  propostas, 
programas,  disputas políticas e 
ideológicas,  porém em meio  a 
este  processo  é  necessário 
distinguir  bem  as  propostas 
apontadas  e  os  rumos  da  luta 
estudantil. 

A  disputa  pela  direção  dos 
órgãos  de  representação 
estudantil  é  importante  e 
necessária.  A  oposição 
Estudantil C.C.I. no entanto não 
lançou  chapa  para  este  pleito. 
Este  fato  que  se  deve  a  uma 
discordância política dentro do 
quadro  colocado  pelas  força 
que  impulsionam  as  chapas, 
vejamos bem: 

Chapa 1 “Todos juntos, agora 
só  falta  você":   Advinda  da 
atual  gestão  do  DCE 
governista,   defensora  do 
governo  Lula  e  da  Reforma 
Universitária  (como  se  tornou 
notório nos debates travados no 
último  semestre).  A  reforma 
universitária  como  já 
afirmamos  em  nosso  último 
boletim  é  uma  reforma 
neoliberal  que  sinaliza  com  a 
privatização  das  Universidades 
e  sua  transformação  num 
espaço  de  reprodução  do 
capital.  Quanto ao REUNI sua 

posição transige com o decreto 
do governo ao afirmar que  nele 
existem  pautas “históricas” do 
movimentos  estudantil  (sic), 
revelando   seu  caráter 
claramente governista.    Outro 
exemplo dentre  os vários  é  da 
última  pauta  reivindicativa 
sobre  o  possível  aumento  no 
Restaurante  universitário 
afirmou  que  seria  uma 
“vitória” (sic) o fato da reitoria 
não  prever  aumento.  Tal 
posição  irrealista   alimenta 
ilusões  do  estudantado  ao 
esperar  crer  na  palavra  da 
Reitoria.  O  aumento  pode  ser 
votado  futuramente  quando  a 
correlação  de  forças  estiver 
mais favorável à Reitoria ( com 
a  desmobilização  dos 
estudantes) não nos esqueçamos 
disso. 

Agora  nos  atenhamos  a 
chapa  2  “Nada  será  como 
antes” e vejamos o centro de 
suas propostas, tendo em vista 
que  seria  em  tese  “anti-
governista”.  A  primeira 
falácia,  como  consta  no  seu 
material  de  propaganda,  é 
apostar  numa  oposição  que 
não existe entre a “Frente de 
Luta  contra  a  Reforma 
Universitária”  e  a  UNE,  a 
segunda falácia é vinculada a 
esta  e  refere-se  a 
reivindicação  de  um 
movimento  estudantil 
democrático e participativo.

Não  existe  contrariedade 
verdadeira entre a UNE e a 
Frente  de  Luta  contra  a 
reforma universitária  tanto 
na  sua  composição  quanto 
em seus métodos. 

Para  os  que  presenciaram 
ficou  muito  claro  o  caráter 
desta frente que abriga tanto a 
CONLUTE  quanto  a  FOE 
-UNE (frente de oposição de 
esquerda  da  UNE, 
impulsionada  pelo  PSOL). 
Ela  é  uma  política  frentista 
que  costura  acordos  entre 
correntes e partidos em lugar 

de  construir  um  movimento 
estudantil democrático e pela 
base.  Este  aspecto  foi 
mencionado  no  boletim 
anterior quando nos referimos 
ao débil  calendário aprovado 
por  “aclamação”,  quer  dizer 
na  imposição  mesmo,  no 
encontro  contra  a  reforma 
universitária em 26 de março. 
Este  ato  deixou  claro  o 
método  de  reedição  das 
velhas  práticas  da  UNE  não 
apontando  para  a  mudança 
necessária. 

A  composição  desta  frente 
demonstra que ela é composta 
por  setores  para-governistas 
como a  FOE-  UNE e  que  a 
CONLUTE  abandona  e 
liquida  as  resoluções  do 
CONAT.  Quer  dizer,  as 
resoluções  do  Congresso 
Nacional  dos  trabalhadores 
que  lançaram  a 
CONLUTAS como entidade 
de  resistência  ao  governo 
Lula. O que  demonstra  uma 
tendência  preocupante  de 
descaracterização  da 
CONLUTAS  para  uma 
perspectiva  para-governista 
que a CONLUTE cumpre por 
antecipação,  devemos  nos 
lembrar que a FOE-UNE é a 
INTERSINDICAL  mirim  e 
que esta equivalência política 
centrista  não  é  mera 
coincidência.  Ela  cumpre  o 
papel  de  liquidar  a 
CONLUTAS.

De  modo  nada 
surpreendente  esta 
caracterização  para-
governista  se  repete  na 
chapa 2 que  abriga  além da 
CONLUTE  e  independentes 
também os membros da FOE-
UNE  que  participaram  com 
delegados  no  50º  congresso 
da UNE, tão reivindicado pela 
gestão governista do DCE em 
um de seus jornais. 

Tal  caracterização  tem 
claras  repercussões  para  a 
luta  e  esta  se  torna  nítida 



em suas propostas de ação. 
Tal  como  a  perspectiva  de 
realizar  um plebiscito  oficial 
para definir  a adesão ou não 
ao REUNI por parte da UNB. 
Combater  o  REUNI  por  sua 
caracterização  de  decreto  do 
governo  e  medida  de 
precarização  do  ensino 
superior: é correto, usar como 
método um plebiscito oficial: 
é incorreto.  O plebiscito não 
coloca  os  estudantes  e 
trabalhadores  como  reais 
protagonistas  da  luta,  na 
verdade  vai  a  reboque  da 
reitoria. Ou seja, não é um 
metodologia combativa.

O  curioso  é  que  o  campo 
majoritário  da  CONLUTAS 
vem guinando suas ação para 
este  eixo,  como  no  caso  do 
plebiscito sobre a Vale do Rio 
Doce, previdência etc. O que 
não é mero acaso também. A 
linha  de  massas  do  setor 
majoritário  da  Conlutas 
(PSTU/PSOL) é reformista o 
que significa que culmina no 
colaboracionismo,  quer  dizer 
colaboração  com  a  classe 
burguesa,  por  isso  a  todo 
instante  para  tais  forças 
políticas  é  melhor  liquidar  a 
luta e jogar todo o peso na via 
eleitoral burguesa em lugar da 
possibilidade  de  se  jogar  na 
tarefa  das  lutas  objetivas 
(greves,  ocupações  etc), 
quando  se  lançam  a  elas  é 
para liquidá-las e conduzi-las 
a derrota tal como a ocupação 
da USP este ano.

Enquanto  isso  a Chapa  3 
“Reconstruindo o cotidiano”: 
Impulsionada  pela  articulação 
de  esquerda sua  caracterização 
da  UNE  como  campo  a  ser 
“reconquistado”  é  um  grave 
equívoco,  possivelmente  pela 
análise na qual caracteriza que 
há  uma  “crise  de  direção”  no 
movimento  estudantil.  Na 
verdade,  a  crise  é  do 
movimento  estudantil  e 
sindical-popular  e  a  análise  da 
chapa não a leva a  uma crítica 

de modo conseqüente. Assim, o 
efeito deste grupo é negativo ao 
movimento  estudatil  por 
alimentar  ilusões  na  UNE. 
Desta  forma,  para   uma 
política  mais  clara  deve-se 
liquidar com o governo, com 
o  PT  e  com  a  UNE  (sua 
correia de transmissão).

Além disso sua posição quanto 
o  REUNI  não  sinaliza  para  o 
seu  combate  efetivo,  como 
atesta  seu  programa:  “(...)  
defendemos  a  não  adesão  da 
UNB  ao REUNI este ano, por 
não  termos  tido  debates  que  
aprofundassem a  compreensão 
sobre o que significa aderir  a  
esse  projeto.”  (grifo  nosso). 
Quer dizer, reduz a questão do 
REUNI à mera necessidade de 
“debate  com  a  comunidade” 
deixando na penumbra o caráter 
precarizante  e  governista  do 
mesmo,  afinal  é  um decreto  e 
deve ser combatido.

De  modo  sintético  nos 
deparamos com, no casos das 
chapas  citadas  acima,  com 
gradações  diferentes  de  um 
mesma origem,  quer dizer, o 
reformismo.  Assim,  a 
distinção  entre  as  chapas 
mencionadas é a de diferença 
de  grau  e  não  a  oposição 
verdadeira.

Após  este  breve  balanço  fica 
nítido  que as presentes chapas 
em disputa pela direção ao DCE 
da UNB  estão petrificadas no 
modelo  atual  do  movimento 
estudantil, apesar de apontarem 
para  a  defesa de  causas  muito 
justas  como  a  assistência 
estudantil,  anti-racismo, 
melhoria nas estrutura material 
da UNB etc.

Assim,  a  Oposição  estudantil 
C.C.I. não lançará chapa por ser 
recém formada e não dispor do 
quantitativo  necessário  e 
principalmente  por  não existir 
uma  verdeira  proposta  anti-
governista  neste  pleito,  de 
modo  que  não  votaremos  e 

nenhuma das chapas. 

A Oposição  estudantil  C.C.I. 
defende assim: 

O  fortalecimento  da  Oposição 
como  embrião  para  um 
movimento  estudantil 
combativo,  classista  e 
democrático  com   programa 
anti-governista. 

Unificar  estudantes  proletários 
e trabalhadores na ação direta e 
metodologias combativas. 

 Convocação  aos  estudantes 
para  maior  participação  das 
assembléias,  fortalecimento  de 
entidades  de  base    e 
participação nos CEBs. 

Realização  alternada  de  CEBs 
sendo  feitos  também às  18:00 
horas para contemplar também 
os estudantes do noturno.

Não  precisamos  de  cargos 
nem crachás para disputar a 
consciência do estudantado! 

FORA  GOVERNISTAS  E 
PARA-GOVENISTAS! 
Fortalecer  as  oposições 
estudantis  classistas  e 
combativas!  Fortalecer  o 
PÓLO  REVOLUCIONÁRIO 
da CONLUTAS!

Oposição  estudantil  C.C.I: 
Combativa,  classista  e 
Independente. 

Venha  travar  esta  luta 
conosco!!!  Contato: 
estudantes_classistas@yahoo.com.br

Integrantes:  Glauco  Luiz 
(História),  Lúcia  de  Fátima 
(pedagogia),Waldery 
Nascimento (química/noturno).



Em defesa de um programa 
realmente anti-governista!

Boletim  da  Oposição  estudantil 
C.C.I.  
Dezembro/2007  # nº 3 

Percalços da luta contra o REUNI na 
UNB

Recentemente, no jornal de vinculação à 
reitoria da UNB intitulado “UNB notícias” 
o  Reitor  Timothy  Mulholland  manifesta 
com alegria a “conquista da expansão”. 
A  afirmação  é  contrastada  pelo 
irrealismo  otimista  por  um  lado  e  por 
uma grande falácia de outro: trata-se de 
um decreto  do  governo Lula  vinculado 
às crescentes medidas neoliberais.  

O  REUNI  ,  decreto  nº  6096/07,  tem 
encontrado  a  resistência  em  diversas 
universidades federais no país por conta 
de  seu  caráter   anti-popular.  Na 
universidade  de  Brasília  porém,  nem 
mesmo   isso  tem  se  dado,  a  luta 
encontra  seu  entrave  diante  dos 
diversos  partidos  reformistas  presentes 
no movimento estudantil. Dentre eles as 
frações mais claramente governistas (os 
já  conhecidos  UJS/PCdoB  e  PT)  e 
também  os  setores  para-governistas 
( como PSTU e PSOL). 

Após  alardear  aos  quatro  ventos  que 
quem  não  apoiava  a  chapa  2  (atual 
direção do DCE da UNB) estaria “traindo 
a luta contra o REUNI” (sic) os partidos 
reformistas demonstram: 1) como não se 
faz a luta contra as reformas neoliberais; 
2) que toda os motes de ordem contra o 
REUNI advindos de tais forças políticas 
não passam de mera  fraseologia  oca. 
Composta atualmente pela chapa recém 
vencedora  “Nada  será  como  antes” 
(  CONLUTE/PSTU,  FOE-UNE/PSOL e 
independentes)  ainda  como  chapa 
mobilizou o estudantado e legitimou com 
os seus Rds (representantes discentes) 
o  espaço  democrático-burguês  do 
CONSUNI  que  deliberou  a  adesão  ao 
REUNI.  Tal  medida  criou  um  sério 
obstáculo  para  uma  ação  direta  com 
vistas a ocupar a reitoria  considerando 
que para tal seria necessário se valer do 
fato político de renegar o CONSUNI, que 
é  claramente  anti-popular,  assim  como 
os estudantes das demais universidades 
o fizeram. 

Tal  atitude  não  só  criou  este  entrave 
como abriu margem para ampliar a voz 
da  ala  governista  do  estudantado  que 
tem defendido que “já que a adesão do 

REUNI  já  foi  efetivada”  os  estudantes 
deveriam “disputar o REUNI” sendo que 
ele  conteria  “pautas  históricas”(sic)  ou 
“elementos  positivos”  (sic).  O conteúdo 
falacioso destas defesas apenas revela 
o desdobramento lógico de que  que o 
“governo  Lula  está  em  disputa”(sic)  . 
Lamentável para a luta, lamentável para 
o estudantado.

Tal   situação pode se compreendida  à 
luz das exaustivas críticas da Oposição 
Estudantil C.C.I.  direcionadas ao campo 
majoritário  da  Conlutas  (presente  na 
atual  direção  da  DCE).  Sua  linha  de 
massas  reformista,  sua   composição 
frentista  com  setores  da  UNE,  seu 
descumprimento  das  resoluções  do 
CONAT e a  liquidação da CONLUTAS 
propiciam tal situação desastrosa. Ao se 
lançarem ainda como chapa à entidade 
o  mote  era  para  “barrar  o  REUNI” 
votando  na  chapa  “Nada  será  como 
antes”,  o que já nos dá indícios de que 
isso  não  ocorrerá.   A  proposta  de 
mobilização propagada pela chapa era a 
realização de um “plebiscito  oficial”(sic) 
para aferir se a comunidade acadêmica 
“aderiria  ou  não  ao  REUNI”.   Tal 
perspectiva  só  alimenta  a  ilusão  da 
legalidade burguesa e não coloca como 
agentes o estudantado e trabalhadores. 
Esta  situação  deriva  da  concepção 
derrotista  dos  partidos  reformistas  que 
com sua dinâmica de “parlamentarismo 
estudantil”  disputam  unicamente  a 
direção das entidades  sem alterar  sua 
estrutura e organização. 

As afirmações  sobre o “refluxo”, a “falta 
de  adesão  da  base”  e  da  pretensa 
“correlação  de  forças”  para  uma  ação 
direta se mostram desculpas  tendo em 
vista o contingente de 1910 estudantes 
que elegeram a atual  direção do DCE. 
Os partidos reformistas não concentram 
suas forças na ação direta porque não o 
querem,  como  mostra  a  liquidação  da 
ocupação da USP pelo PSOL, PSTU e 
LER-QI. O único objetivo de tais forças é 
sinalizar  a si  mesmo como alternativas 
para  a  “frente  de  esquerda”  nas 
próximas eleições burguesas.

A oposição C.C.I se demonstra contra tal 
capitulação e se posiciona: 

1)contra o parlamentarismo e os partidos 
reformistas; 2)Em defesa da Ação Direta 
e  das  metodologias  combativas;  3)  da 
unidade  entre  estudantes  proletários  e 
trabalhadores;  4)Fortal  ecimentos  das 
entidades  de  base  com  a  democracia 
direta  estudantil;  5)Em  defesa  de  um 
programa  estudantil  reivindicativo  anti-
governista,  contra  UNE;  6)Contra  a 
liquidação da Conlutas;  7) Em defesa e 
em melhoria das resoluções do CONAT; 
8)Pelo apoio ao Pólo  revolucionário da 
Conlutas.

DESTRUIR   O  REUNI  E  AS 
REFORMAS  NEOLIBERIAIS! 
LIQUIDAR  A  UNE  E  O 
PARLAMENTARISMO  ESTUDANTIL! 
FORA PARTIDOS REFORMISTAS!!!

[Estudantes  franceses  na luta  contra  a 
lei  trabalhista]
===============================

As eleições do SINTFUB 

As  eleições  dos  servidores  técnico-
administrativos da UNB está ocorrendo 
em  nosso  campus.  Seria  interessante 
observar o posicionamento da chapa da 
Conlutas  (chapa  1)   neste  processo. 
Com  presença  das  forças  do  campo 
majoritário da Conlutas a proposição foi 
de  unificar  a  chapa  com  a 
INTERSINDICAL  que agrupa entidades 
dirigidas  pelos  apêndices  externos  da 
CUT,  quer  dizer,  é  um  bloco  de 
contenção  para  unificar  os  setores 
“dentro e fora da CUT” (sic) para impedir 
o  crescimento  da  Conlutas. 
Relembrando aos colegas estudantes: a 
CUT é uma correia  de transmissão  do 
governo LULA, auxiliando nas reformas 
neoliberais.  Porém,  a  INTERSINDICAL 
não  foi  aceita  na  chapa  por  conta  de 
rejeição da base.

Assim,  a  orientação da atual  chapa 1 
demonstra como é correta a crítica que a 
Oposição C.C.I. vem fazendo ao campo 
majoritário  da  Conlutas,  não  só  por 
apoiar a atual gestão para-governista do 
DCE-UNB,  como  também 
descaracterizando  a  Conlutas  com  a 
intenção  de  unir-se  a  setores  para-
governistas  (INTERSINDICAL) . 

CONTRA  A  LIQUIDAÇÃO  DA 
CONLUTAS, CONTRA A CUT!!!

Venha  participar  da  OPOSIÇÃO 
ESTUDANTIL    C.C.I.  (Combativa, 
classista e Independente)  !
Adentre nossas fileiras! 

Contato: 
estudantes_classistas@yahoo.com.
br 
Integrantes: Herbert Gler (História), Glauco 
Luiz (História), Lúcia Felisbino(Pedagogia), 
Waldery Nascimento (Química Noturno). 
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“Em  defesa  de  um 
programa
realmente anti-governista!”

A  luta  Estudantil  e  o 
Escândalo
Mulholland.

Recentemente, tem sido 
vinculado  em  toda  mídia 
burguesa o escândalo da soma 
vultuosa  utilizada  na  reforma 
do  apartamento  do  reitor 
Timothy  Mulholland.  Porém,  é 
necessário  ir  além  dos  fatos 
imediatos  a  fim  de  examinar 
meticulosamente  as  suas 
causas e suas implicações.

O  Ministério  Público  do 
Distrito  Federal  e  Territórios 
(MPDFT)  apresentou  uma 
denúncia  de  que  a  Fundação 
de  Empreendimentos 
Científicos  e  Tecnológicos 
(Finatec)  possuiria 
irregularidades advindas de sua 
diretoria o que desencadeou a 
abertura  de  uma  investigação 
em agosto de 2007.

Porém,  tais 
investigações
repercutiram  também  nos 
gastos  do  apartamento  do 
reitor:“Notas  fiscais 
encontradas  pelos  promotores 
revelam  que  um  dos  maiores 
gastos de recursos da Finatec é  
com o apartamento da reitoria  
na 310 Norte: R$ 470 mil para 
equipar  e  mobiliar  imóvel” 

(CorreioBraziliense,
19/02/2008). 

O  gasto  absurdo  e  a 
prioridade  desmedida  ficam 
nítidos  nesta  atitude  do  reitor 
revelando  que  é  necessário 
qualificar  o  papel  das  funções 
de  direito  privado,  ditas  de 
“apoio”.  Estas  existem  com  o 
intuito  de  usar  a  universidade 
para  a  acumulação  e 
reprodução  capitalista,  quer 
dizer, de lucro para burguesia: 
“(...)  instituições  também têm 
autonomia  para  atuar  no 
mercado  e  captar  dinheiro, 
desde  de  que  um  percentual  
seja  repassado  para 
investimento  na  própria  
universidade“  (Correio 
Braziliense, 19/02/2008). Estes 
“investimentos”  constituem  o 
FAI/FUB  (Fundo  de  Apoio 
Institucional  da  Fundação  da 
Universidade  de  Brasília)  que 
segundo  a  própria  mídia 
burguesa:  ”Todas  as  seis 
fundações de apoio,  além das 
unidades  acadêmicas  e  do 
Centro  de  promoção  de 
Eventos (Cespe), repassam de 
6% a 10% de todo o dinheiro 
arrecadado  para  o  FAI  /FUB”, 
ou  seja,  foram  destes  já 
reduzidos  recursos  que 
advieram  a  reforma  do 
apartamento do Reitor.

Por  outro  lado,  a 
resposta  dos  advogados  da 
parasitária  Finatec  se  limitou 
afirmar  que:  “(...)  as  contas 
foram  aprovadas  pelo  próprio 
MP.  E  alegam  que  recursos  
captados  com  convênios 
deixam de ser públicos, pois a 
fundação  é  privada  e  tem  o 
direito de administrar o que
arrecada” (Correio  Braziliense, 
19/02/2008).  Este  tipo  de 
sentença  revela  o  caráter 
nefasto  das  fundações  de 
direito  privado  que  usam  tal 
com  lhes  convém os  recursos 
que  deviam  ser,  em  tese, 
destinados  ao  fomento  de 
pesquisa. A ilusão se desfaz: 
o  único  compromisso  das 
fundações  de  direito 
privado  é  com seu  próprio 
lucro,  somas  significativas 

que  poderiam  ser 
destinadas  à  assistência 
estudantil  e  a  própria 
pesquisa  são  retidas  nas 
mãos destes parasitas.

Completando o quadro: 
“o  MP  frisou  ontem  que  não 
cogita  a  extinção  da 
instituição:”  pois  segundo  o 
órgão: “ Temos todo interesse 
que  a  Finatec  continue 
trabalhando,  mas  dentro  dos 
limites  estatutários.”“ (Correio 
Braziliense,  19/02/2008). 
Trocando  em  miúdos:  a  Lei 
burguesa zela por si mesma e 
não  dará  fim  às  causas  reais 
deste  problema  se  retingindo 
aos  parâmetros  “estatutários” 
os  quais  destinam  o  mísero 
percentual supracitado.

Mesmo  demonstrada  a 
debilidade  da política burguesa 
(que  afinal  não  irá  atuar 
juridicamente contra si mesma) 
a  atual  gestão  do  DCE,  por 
outro  lado,  se  limitou  a 
protocolar  um  pedido  de 
afastamento  provisório  do 
reitor  frente  ao  Ministério 
público  Federal.  Como  se 
observa  pelas  afirmações  da 
gestão do DCE: “o afastamento 
é medida salutar a fim de que 
o agente público não venha a 
influir  na  apuração  da 
irregularidade  ou  ilícito”  ou 
ainda: “O  que  defendemos  é 
um  afastamento  provisório, 
para que a presença do reitor à  
frente da UnB não atrapalhe as 
investigações. Por isso pedimos 
ao  MPF  o  afastamento  de 
Timothy” (Correio  Braziliense, 
21/02/2008).

(Membros  do  DCE,  Correio  Braziliense 

21/02/2008)

O  legalismo  presente 
nessas falas  é auto-evidente e 
denota  o  típico 
parlamentarismo  estudantil  o 
qual  já  criticamos 



anteriormente  em  nossos 
boletins.  O  movimento 
estudantil  possui um problema 
organizativo  de  conjunto  e 
sofre desde o ano passado por 
caminhar  sempre  a  reboque 
dos fatos da política burguesa. 
A  derrota  quanto à aprovação 
do  REUNI  na  UNB,  ocorrida 
sem  ação  direta  estudantil 
(diferente  de  muitas 
universidades  federais),  e 
agora  o escândalo  Mulholland. 
Ao se limitar a protocolar ação 
junto  a  um ministério,  que  já 
afirmou  não  ter  objetivo  de 
liquidar  a  Finatec,  se  desloca 
da  consciência  dos  estudantes 
as  causas  reais  deste  tipo  de 
escândalo:  a  existência  das  já 
mencionadas  fundações  de 
direito  privado  parasitando  a 
universidade.

Em  quanto  isso,  a 
direção Adunb,  por outro lado, 
nem mesmo a  pauta  legalista 
conseguiu  impulsionar:  “Em 
uma  movimentada  assembléia 
extraordinária,  realizada  na 
manhã de ontem, os docentes  
decidiram  apoiar  a 
continuidade  do  reitor  no 
cargo. Ao final da votação, 157 
professores  rejeitaram  a 
proposta  de  pedir  o 
afastamento  de  Timothy,  24 
votaram  a  favor  e  18  se 
abstiveram.” (Correio 
Braziliense,  21/02/2008).  Fato 
que pode ser compreendido ao 
se  observar  que  não  é  só  o 
movimento  estudantil  que 
possui  uma  crise  organizativa, 
mas também o sindicalismo, ou 
melhor,  principalmente  ele.  O 
sindicato  dos  docentes  está 
paralisado entre o sindicalismo 
corporativista  e  uma  direção 
que não consegue estabelecer 
um linha política para superá-la 
e  fazer  a  consciência  da  base 
avançar,  fato  recorrente  no 
campo majoritário da Conlutas. 
Assim, a possibilidade em torno 
de  unidade  da  mera 
condenação à figura do Reitor, 
um  executor  de  tarefas  do 
governismo  como  foi  visto  do 
episódio  da  aprovação  do 
REUNI,  ficou fraturada. 

(Assembléia  dos  docentes,Correio 

Braziliense 21/02/2008)

Mesmo  com  o  atual 
momento  de  férias   o  quadro 
poderia  ter  propiciado  alguma 
ação  direta  radicalizada  tendo 
em  vista  as  contradições 
gritantes  entre  as  condições 
dos  moradores  da  CEU  (Casa 
do  Estudante  Universitário)  e 
as  reformas  luxuosas  do 
apartamento  destinado  ao 
reitor.  A  massa  de  moradores 
da  CEU somada de ocasionais 
estudantes em cursos de verão 
poderia  ter  realizado  alguma 
ação  neste  sentido,  fato  que 
não ocorreu devido, mais uma 
vez,  à  insuficiência  do 
movimento  estudantil.  Tal  fato 
é sintomático de entidades de 
base que não estão abraçando 
a  assistência  estudantil  como 
uma das pautas reivindicativas 
prioritárias.  Isso  pode  ser 
atestado se nos lembrarmos da 
iniciativa  da  própria  AMCEU 
(Associação  de  moradores  da 
CEU)  ao  reivindicar  no  CEB 
(Conselho  de  estudantes  de 
base) direito à delegação com 
a voto: expressão clara de que 
seus  anseios  e  reivindicações 
não estão sendo contemplados 
pelas entidades de base (CAs). 
Este  é  um  fato  com  o  qual 
devemos  nos  deparar  e 
construir  instrumentos  para 
superar. 

Assim,  a  vice-reitoria 
cooptou o potencial  combativo 
que estes estudantes poderiam 
vir a ter realizando uma mesa 
de  negociações  onde 
finalmente  acatou  as  várias 
demandas  dos  moradores  da 
CEU  acumuladas  por  muito 
tempo. Quer dizer, a reitoria dá 
os  anéis  para  preservar  os 
dedos: abafa o escândalo e tira 
da  perspectiva  de  luta  dos 

estudantes  o  combate  às 
fundações,  cumpre  assim  o 
papel governista que tem. 

Em  Face  disto  a 
Oposição Estudantil Combativa, 
Classista  e  Independente 
defende:  1)o  uso  da  ação 
direta  estudantil  como 
mecanismo  de  luta  em 
oposição  ao  reboquismo 
legalista ; 2) intransigência 
classista  na  luta,  negação 
total  de qualquer mesa de 
negociação  com  a  reitoria, 
patrões  e  governos,  3) 
defesa  da  dissolução  do 
CONSUNI  e  pelo  voto 
universal  em  todas  as 
instância deliberativas com 
participação  de  estudantes 
e  trabalhadores;  4) 
fortalecimento da defesa da 
assistência estudantil como 
pauta  de  prioridade  em 
cada base (CA).

Contra  as  reformas 
neoliberais de Lula! Contra 
as  fundações  parasitas! 
Contra  a  exploração 
capitalista  na  UNB!  Em 
defesa  da  Universidade 
POPULAR  dos 
trabalhadores  e 
estudantes!!

Oposição Estudantil Combativa, 
Classista  e  Independente, 
membros:  Glauco  Luiz 
(História), Waldery Nascimento 
(química/noturno),  Lúcia 
Felisbino  (pedagogia/Noturno), 
Herbert Gler (História). 

Venha  participar  de  nossa 
oposição!!

Contato: 
estudantes_classistas@yahoo.
com.br
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A  ocupação  da  UNB  e  a 
continuidade da luta.

A  Oposição  estudantil  Combativa, 
Classista e Independente (Op. C.C.I.) 
vem  por  meio  deste  declarar  o  seu 
repúdio  às  práticas  anti-democráticas 
manifestas  na  última  assembléia  de 
quarta-feira  (09/04).  A  mesa 
conduzida  pelo  DCE,  contando 
também  com  a  presença  de  um 
membro do PCdo B, além de  finalizar 
as  inscrições  não  contemplando  a 
magnitude  da assembléia  geral,  com 
cerca  de  1600  alunos  onde  apenas 
cerca de 40 haviam se inscrito, cassou 
falas  sob ridículo  o pretexto  de que 
“não  havia  tempo”   para  tantas 
falações  etc.  Não  bastando  isso  a 
mesa  impediu  os  encaminhamentos 
propostos pelos membros da oposição 
C.C.I.,  assim  como  tratorou 
literalmente qualquer possibilidade de 
defesa  de  proposta  sobre  a  inclusão 
do combate pela ação direta do REUNI 
na pauta reivindicativa ao passo que 
deixou a UNE se manifestar,  impediu 
as  questões  de  ordem  de  nossos 
militantes etc. 

Este  tipo  de  manobra  é  condenável 
tanto do ponto de vista dos princípios 
democráticos  do  movimento 
estudantil, que primam por uma amplo 
direito  de  defesa  de  propostas  e  de 
debate  político,  como   do  ponto  de 
vista  de um movimento  combativo e 
classista.  O  que  nós  queremos 
dizer  com isso? Como se situam 
politicamente  tais  manobras? 
Basicamente, elas são a expressão do 
peleguismo   para-governista  da 
direção  do  DCE-UNB que  conta  com 
partidos reformistas como PSOL, PSTU 
e setores “independentes”. Os efeitos 
de  postergar  a  deflagração  da 
greve estudantil como tática para 
construir  a  greve  unificada  das 
categorias da UNB, assim como a 
exclusão  do  combate  ao  REUNI 
na pauta,  só pode ser entendido 
como  uma  adaptação  da  gestão 
do DCE ao governismo do PC do 
B, PT e toda burocracia da UNE. O 
objetivo  por  de  trás  destas 
manobras é  deixar  o movimento 
ser  liquidado  progressivamente 
em  torno  de  suas  pautas  mais 
rebaixadas: a corrupção do reitor. 
A luta específica contra a 

corrupção do Reitor da UNB e sua 
parentela  deve ser  transformada 
em luta política estudantil contra 
a expansão privatizante de Lula e 
contra  as  parasitárias  fundações 
de  direito  privado,  até  mesmo 
porque  a  corrupção  tão 
condenada  por  todos  os  setores 
só  é  possível  por  conta  das 
mesmas,  que  aliás   tem  um 
vínculo  de  capilaridade  com  o 
REUNI  na  captação  de 
investimentos. Estas “caixas pretas” 
que  a  comunidade  de  estudantes  e 
trabalhadores  da  UNB  não  tem 
controle algum se tornam espaços de 
acumulação  para  as  empresas  e  de 
corrupção para toda sorte de ladrões 
oportunistas.  A  Universidade 
democrática não precisa de fundações 
para mediar a gestão de seus recursos 
nem  de  de  empresas  parasitas  para 
determinar suas pesquisas e projetos! 

Diante de tais colocações a Oposição 
C.C.I.  apresenta  também  uma 
crítica sobre a tática adotada pelo 
movimento   no  que se  referiu  a 
pressionar  o  CONSUNI  para  a 
consolidação de suas pautas. Esta 
tática  já  se  mostrou  um  erro  como 
provou  a  sessão  do  CONSUNI  nesta 
sexta-feira  (11/04).  Devemos 
compreender  que  o  CONSUNI  é  um 
campo que favorece a reitoria devido a 
proporção  desigual  de  delegados 
(15%  para  discentes).  A   ação  de 
postergar  as  deliberações  para  a 
próxima  sessão  demostra  o  quão 
letárgica e impossível é a  vitória via 
instâncias  anti-democráticas tal  como 
esta.  

Por conta desta avaliação a oposição 
C.C.I. Defende:  1) Greve unificada 
de  todos  os  setores  combinada 
com  ação  direta  de  massa  com 
único  instrumento  efetivo  de 
vitória para o movimento; 2) que 
esta  greve  deve  ser  construída 
por  meio  de  um  comando  de 
greve  democraticamente  eleito 
(com  mandato  revogável  e 
imperativo) em assembléia e deve 
ter como tarefas ser um pólo de 
agitação,  debate  e  propaganda 
assim  como  de  organização 
auxiliando  a  construção  de 
comissões  de  base;  3)  defesa 
intransigente de todas as pautas 
reivindicativas evitando o 

desmembramento  de  nossas 
conquistas  ou  a  capitulação;  4) 
Inclusão  do  “fim  das  fundações 
de  direito  privado”  na  pauta 
reivindicativa. 

Sobre  o  ponto  3  vale  destacar 
também que na última sessão do 
CONSUNI a UNE tentou negociar 
à parte uma das pautas aceitando 
em trocar a desocupação e fim do 
movimento. Tal  prática  só 
demonstra o tipo de oportunismo 
dos  governistas  e  compromisso 
que  possuem com o movimento: 
nenhum!!  Não  devemos  aceitar  de 
modo  algum  este  tipo  de  prática 
traidora  na  luta, o  que  revela  a 
necessidade nítida de expulsar a 
UNE  e  toda  seu  grupo  de 
burocratas  colaboracionistas  da 
ocupação da UNB!! 

EM DEFESA  DE  UM MOVIMENTO 
ESTUDANTIL  DEMOCRÁTICO  E 
COMBATIVO!!! 

FORA  OS  TRAIDORES 
GOVERNISTAS!!  FORA UNE!!

EM  DEFESA  DA  GREVE 
UNIFICADA E DA AÇÃO DIRETA!!! 

EM DEFESA DE TODAS AS PAUTAS 
E NENHUM PASSO ATRÁS!!!!

VIVA O  PÓLO REVOLUCIONÁRIO 
DA CONLUTAS!!!!! 

[mobilização de 11/04/2008]

Membros da Oposição CCI: Glauco 
Luiz (História), Herbert  Gler(História), 
Lúcia  Felisbino  (Pedagogia  noturno), 
Waldery (Química Noturno). 
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Avaliação da ocupação da UNB: Após 
a  desocupação estamos a anos-luz 

de uma UNB democrática.

O escândalo  iniciado  pelo  desvio 
de  finalidade  da  Finatec  (Fundação  de 
empreendimento científicos e tecnológicos) 
no mobiliamento  de luxo  do apartamento 
funcional  destinado  ao  Reitor  Timothy 
Mullholand desencadeou  um  alarde  na 
opinião  pública.  O  efeito  geral  deste 
impacto foi sentido também no movimento 
estudantil que possuía uma série de pautas 
de luta acumuladas: as reivindicações dos 
moradores  da  casa  estudantil  (CEU),  a 
imposição  do  REUNI,  a  precarização  das 
relações  de  trabalho  dos  docentes,  as 
fundações de direito privado etc. 

Porém, mesmo passando pelo bojo de uma 
série  de  reivindicações  econômicas  e 
políticas   o  movimento  estudantil  se 
encontra  na  defensiva  desde  o  ano 
passado, marcado  pela ascensão ao DCE 
da chapa para-governista “Nada será como 
antes”  (composta  por  PSTU,  PSOL   e  os 
“independentes”  do  “instinto  coletivo”),  o 
que colocou o movimento  a  reboque dos 
escândalos  advindos  da  legalidade 
burguesa.  Tal  foi  a  colocação  inicial  dos 
militantes  do  Pólo  revolucionário  da 
Conlutas da UNB  presentes na Oposição 
Estudantil  Combativa,  Classista  e 
Independente  ao  DCE.  Esta  crítica 
indicava por um lado  a limitação legalista 
do DCE, por simplesmente  protocolar uma 
ação no Ministério Público, e por outro da 
necessidade de transformar a luta contra a 
corrupção do reitor em pauta política para 
o  movimento.  Após  a  realização  de  duas 
assembléias gerais  manobradas pelo DCE, 
sob  o  pretexto  de  “não  existir  córum”, 
impuseram  sua  pauta  por  meio  da 
“aclamação”  rebaixando  as  pautas 
reivindicativas aos pontos “consensuais”. O 
efeito  prático  deste  tipo  de  política  foi 
também a  consolidação  de  um  frentismo 
com os setores governistas (PT, PcdoB)  e 
da direita estudantil  da UNB a UEI (união 
de  estudantes  independentes,  esta 
curiosamente  já  demostrou  na  UNB  seu 
ponto de vista reacionário contra greve de 
docentes e funcionários). Obviamente,  as 

questões políticas profundas como o combate 
ao  REUNI  e  as  fundações  não  estavam 
inclusas nas pautas “consensuais”.

O ponto de virada desta situação se 
deu  na  segunda  assembléia  geral  que 
precedeu a ocupação. O comitê “Fora Reitor” 
que  fora  construído  para  dar  andamento  a 
política  frentista  do  DCE  se  mostrou  um 
fracasso por não ter conseguido aglutinar a 
mobilização efetiva da base. Após a segunda 
assembléia geral a ocupação ao gabinete do 
reitor  se  iniciou após  uma mobilização pelo 
campus  da  UNB.  Assim,   o  anseio 
combativo  expresso  pela  base 
estudantil impulsionou todo os partidos 
reformistas  e  a  direita  organizada 
contidos  na  direção  do  comitê  “fora 
reitor”  a  encampar  a  ação  direta  na 
reitoria. Porém, apesar de pressionada 
pela  base  a   burocracia  reformista  e 
pelega, formada pelo PcdoB, PT, PSOL e 
PSTU, não levaria a ação direta até suas 
últimas conseqüências.   O mais curioso é 
que a ação-direta sempre foi  proposta pelo 
membros do Pólo Revolucionário da Conlutas, 
esta  sempre  foi  freada  e  manobrada  pelo 
DCE.  

O  ápice  da  ocupação  foi  o  seu 
reforço,  também  conhecido  como  a 
“reocupação”,  ocorrido  após  a  assembléia 
geral estudantil de 07/04 quando estudantes 
romperam  as  barreiras  da  segurança  e 
ocuparam  o  restante  do  prédio,  porém  a 
ocupação foi  conduzida lentamente  ao 
afastamento  da  combatividade  e  a 
capitulação ao governismo. A ocupação 
passou  por  um  processo  de 
definhamento  progressivo  expresso  no 
esvaziamento  político  e  organizativo 
estimulado  pelo  parlamentarismo 
estudantil.  A  excessiva  exposição  à 
mídia  burguesa  pelos  partidos 
reformistas  com  o  objetivo  de  auto-
promoção  eleitoreira,  as  constantes 
manobras oportunistas nas assembléias 
gerais,  o  legalismo  a  reboque  da 
instituições  burocráticas  universitárias 
e  a mediação parlamentar com os mais 
sujos setores como PSOL, PSB, PT, PPS 
e  PDT passaram a substituir  os  meios 
combativos e democráticos de luta. 

A  tarefa  objetiva  colocada  ao 
estudantado era transformar a deixa aberta 
pela corrupção do reitor para ampliar a luta 
específica  para  uma  luta  geral  contra  o 
governismo e a reestruturação produtiva que 
atinge  as  universidade  federais.  Porém,  o 
setor  da  juventude  do  PSTU,  que  em 
tese devia  defender um programa anti-
governista, muito claudicou auxiliando 
o governismo na sua tarefa de frear a 
ampliação do movimento. 

Várias  manobras  em  assembléia 
representaram  o  conteúdo  confuso  desta 
política   onde  se  postergou  até  o  fim  o 
indicativo de greve não permitindo a defesa 
de sua deflagração,  o que repeliu diversos 
estudantes  de  participarem  da  ocupação 
diretamente, também se impediu sob pena 
de cortar a fala dos que queriam incluir  a 
luta  contra  o  REUNI  e  as  Fundações  de 
direito privado na pauta reivindicativa. Sobre 
o  REUNI  a  primeira  manobra  favoreceu  o 
PcdoB  que  conseguiu  aprovar  um 
“congresso  estudantil  para  discuti-lo”,  a 
segunda  orquestrada  pelo  PSTU  incluiu  a 
“não  implementação  do  plano  até  que aja 
debate  na  base  com  um  sugestão  de 
plebiscito”.  Ridiculamente,  o  conteúdo 
rebaixado  de  ambas  as  propostas  não 
colocou esta pauta no único  meio efetivo de 
vencê-la:  a  ação  direta  realizada  na 
ocupação  da  reitoria.  Destaque  para  a 
patética  tentativa  do  PSTU  de  reverter  a 
perda da pauta tentando aprovar a suposta 
“não  implementação”  tendo  em  vista   o 
atraso  diante  da  imposição  do  CONSUNI 
(conselho  superior  universitário)  que  já 
ocorreu no ano passado não existindo assim 
comprometimento  nenhum  da  reitoria 
quanto  a  isso.  Em  síntese,  ambas  as 
propostas demostraram a mera diferença de 
grau na formulação de políticas dos partidos 
reformistas que ou defendem abertamente a 
política governista (Pcdo B e PT) ou realizam 
uma crítica envergonhada em palavras sem 
orientar para a luta prática (PSTU e PSOL) 
com  a  defesa  de  plebiscitos   e  outras 
medidas vagas que não geram acúmulo real. 

 A confusão sobre as fundações 
foi outro ponto considerando a grande 
falácia  promovida  pela  UNE  ao  se 
autoproclamar  “contras  as  fundações 
de apoio”  quando na verdade defendia 
apenas  a  “mudança”  de  seus  marcos 
regulatórios.   O  efeito  deste  tipo  de 
política  é  o  de  manter  as  fundações  de 
direito  privado  deste  que  exista  a 
“transparência”,  o  que perpetua o controle 
do capital sobre a universidade. 

O dobrar de sinos do movimento de 
ocupação  prosseguiu  com  o 
desmembramento  da  pauta  reivindicativa 
após  a  queda  do  reitor  e  vice-reitor 
reduzindo  esta  a  mera  “paridade”  nos 

 mediação  parlamentar:  cristóvam  (PDT)  e 
Suplicy (PT).



conselhos  universitários  e  pelo  congresso 
estatuinte  paritário.  Além  de  representar 
uma  reivindicação  rebaixada  por  ainda 
perpetuar o regime desigual onde a massa 
de mais de 20.000 alunos possui o mesmo 
peso  dos  cerca   2000  docentes, 
favorecendo  os  professores,  este  fato 
atestou  a  pressa  do  setor  pelego  (PSTU, 
PSOL, PT PCdoB) em desmantelar  o mais 
rápido possível a ocupação deixando claro 
o seu real objetivo: se ater apenas a “crise 
moral” provocada pela corrupção do reitor 
revelando seu oportunismo parlamentar  e 
programa  reformista.  Completando  o 
definhamento da ocupação o conjunto de 
toda a corja parlamentar estudantil incitou 
a ilusão da base ao manobrar que a luta 
devia se dar pela “pressão do consuni” em 
lugar  de  uma  assembléia  ampla  e 
democrática de todo o setores da UNB para 
definir  seu regime de gestão.  Esta última 
defendida pela Oposição  CCI ao lado de 
militantes da AJR/PCO foi neutralizada na 
prática pela confusa proposta de “legitimar 
os  dois  espaços”  o  que  levou  o 
movimento  a  contrair  demandas  do 
consuni  como  a  de  condicionar  sua 
anistia pela desocupação da reitoria. 

O episódio de ida ao consuni pode 
ser analisado à parte como contra-exemplo 
para a luta. A eleição do reitor pro tempore 
contou  com  manobra  pela  cúpula 
conservadora   de  docentes  do  consuni 
levando  ao  cargo  o  nome  de  Roberto 
Aguiar ex-secretário de segurança do RJ e 
DF -sob sua gestão  ocorreu o assassinato 
de dois moradores da Estrutural  em ação 
policial  em 1998 no governo de Cristóvam 
Buarque. O seu nome foi corroborado por 
alguns  representantes  discentes  da  UEI, 
Reconstruindo  o  Cotidiano  (AE/PT)  e  os 
“independentes”  do  “Instinto  Coletivo”.  O 
PSTU e PSOl por outro lado dão o exemplo 
de seu cretinismo parlamentar ao se abster 
da  votação  demostrando  a  óbvia 
inviabilidade  do  consuni,  espaço  já 
corroborado por tais partidos previamente 
na  assembléia  geral  estudantil,  atestando 
sua  debilidade  política.  O  representante 
discente  do  PSOL  encaminha  também  a 
votação do congresso estatuinte deixando 
em separado o seu caráter paritário. Esta 
imbecil manobra levou a não aprovação do 
caráter  paritário  do  congresso  relegando 
uma  “comissão  paritária  para  debater  e 
propô-la”, ou seja um arremedo de garantia 
de paridade. 

Após a eleição de Aguiar, a frente 
unida  do  parlamentarismo  estudantil  se 
sentou numa mesa de negociações com ele 
resultando em 28 resoluções que na prática 
não  davam  a  mínima  garantia  quanto 
nenhuma  conquista  objetivada  pelo 

movimento,  os  termos  que  garantiam 
“estudar”  e  “avaliar”  as  exigências  se 
repetiam  constantemente.  Destaque  para  a 
questão  da  paridade  que  segundo  Aguiar 
seria “debatida” sendo ele mesmo “a favor” 
restringindo sua implementação, no entanto, 
à  aprovação  do  consuni,  ou  seja  a  ala 
conservadora da UNB.

 Esta lista de “compromissos” foi usada para 
iludir a base pelo PT,  Pc do B e PSOL que 
pediram  pela  desocupação  mediante  as 
“grande vitórias” apresentadas, o PSTU traiu 
o  movimento  da  mesma forma  ressaltando 
porém  que  “não  se  deveria  confiar”   no 
documento, evidencia de sua debilidade por 
este  ser  justamente  o  motivo  que  não 
justificaria  a  desocupação.  Todo  o  setor 
reformista afirmou que se deveria apostar em 
“novas formas de luta” totalmente abstratas e 
dissociadas  da  ocupação,  o  método  que 
tornou possível  a queda do ex-reitor. Ao se 
declararem  “desgastados”  alguns  dos 
reformista se esqueceram que tal fato se deu 
devido  ao  esvaziamento  produzido  por  eles 
mesmos na postergação ao infinito da greve. 
A desmobilização contou com um trabalho de 
base por parte do PT, PC do B e PSOL que 
passaram em salas incitando a base a votar 
pela  desocupação  que  foi  conseguida  em 
17/04.

Por  fim,  o  que  esta  ocupação 
revelou  foi  um  afastamento  progressivo  da 
ação direta com o esvaziamento proposital da 
mesma  executado  pelo  parlamentarismo 
estudantil.  Este  fato  se  deu  pela  limitação 
legalista  do  movimento  que  se  ateve  a 
abandonar  o  único  mecanismo  real  de 
pressão para apostar na disputa inviável nos 
institutos e departamento sujeitos a mesma 
proporção  anti-democrática  (15%  para 
discentes). Trocando  em  miúdos  o 
movimento tentará disputar a paridade 
onde não existe paridade tornado a já 
rebaixada   pauta  quase  impossível  de 
ser  alcançada.  Este  fato  passou  por 
cima da própria resolução assembleária 
de que a desocupação só seria realizada 
mediante a conquista da paridade.  

A conclusão clara é que apesar 
da  ação  direta  ter  impactado  o 
movimento  estudantil  da  UNB  e  ter 
conseguido  derrubar  o  reitor  e  vice-
reitor  faltou  um  programa  anti-
governista  que  reorganizasse  e 
construísse  a  luta  política  do 
estudantado.

Mediante a tais críticas a gestão 
do  DCE,  com  anuência  dos  demais 
burocratas, respondeu reafirmando sua 
argumentação  fascista:  “Quem  quer 
que a ocupação continue, em geral, não 

tem  obrigações  de  limpar  banheiros,  
manter  a  segurança  e  ordem”  (Raoni 
Japiasú, gestão do DCE, Campus edição 
324). O  efeito  de  tal  argumento  é 
balizar a crítica política no tarefismo e 
na  disponibilidade  de  estudantes 
profissionais  iluminados que tem uma 
responsabilidade  “moral”   com  a 
ocupação. Como já foi dito foi a própria a 
direção do DCE, ao lado dos governistas, foi 
ela  mesma  responsável  pelo  esvaziamento 
que assim “sobrecarregou” certos membros, 
porém  é necessário  lembrar  que parte 
significativa da gestão só se ateve  a 
brilhar para mídia burguesa  enquanto 
estudantes  realizavam  os  trabalhos 
manuais.  A  implicação  desta  política  é 
tolher a fala do estudante comum que  tem 
direito  a  colaboração  política  para  a  luta 
mesmo que  tenha  se  encontrado  afastado 
dela por pressões reais como aprovação em 
matérias, estudos, trabalho etc.  Por fim, a 
burocracia  estudantil  demonstra  sua 
autocomplacência:  crê  demais  em  si 
mesma  no lugar do estudante comum.

Para  que  a  luta  estudantil 
consiga  ser  vitoriosa  de  fato  é 
necessário  derrotar  o  reformismo 
estudantil  por  meio  de  oposições 
estudantis  de  luta  com  métodos  de 
ação  direta  e  que  defendam  a 
democracia  estudantil.  É  necessário 
sobretudo defender um programa anti-
governista  que  transforme  as  lutas 
específicas de cada base estudantil em 
greve  geral  de  estudantes  e 
trabalhadores  da  educação  para 
estabelecer  uma  contra-ofensiva  ao 
governo Lula.

NENHUMA ILUSÃO NA FRENTE UNIDA 
DO PARLAMENTARISMO ESTUDANTIL!!
COMBATER  OS  PARTIDOS 
REFORMISTAS!!
PELA  EXTINÇÃO  DAS  FUNDAÇÕES 
PARASITAS  DE  APOIO  AOS 
EMPRESÁRIOS!
FORA  REUNI  E  A  PRECARIZAÇÃO  DO 
ENSINO SUPERIOR!! 
EM  DEFESA  DA  UNIVERSIDADE 
DEMOCRÁTICA  GERIDA  PELO  VOTO 
UNIVERSAL!!
PELO  FIM  DO  VESTIBULAR!!  EM 
DEFESA DA UNIVERSIDADE POPULAR!!

Ingresse para nossas fileiras:  venham 
ajudar  a  construir  a  Oposição 
estudantil  Combativa,  Classista  e 
Independente!

Membros  da  Oposição  C.C.I.  :  Glauco 
Luiz  (História),  Lúcia  Felisbino 
(Pedagogia/Noturno),  Herbert  Gler 
(História),  Waldery  Nascimento 
(Química/Noturno).

 na figura: medição com o reitor pro tempore



Aos novos estudantes: Bem-vindos à luta!!
As aulas já se iniciaram e mais uma vez os 
patrões aliados aos governos estão destruindo 
a  educação  nas  universidades  federais.  Aos 
novos colegas desde já saudamos: Bem-vindos 
à luta! O avanço da Reforma Universitária do 
governo  Lula  e sua etapa  mais  recente  o 
REUNI  tem  colocado  pedras  em  nossos 
caminhos.  É  justamente  por  isso  que 
saudamos  entusiasticamente  os  estudantes 
proletários,  quer  dizer:  os  estudantes 
trabalhadores, filhos e filhas de trabalhadores, 
pois  somente  eles  em  conjunto  com  os 
operários  e  camponeses  podem  tomar  a 
universidade  para  as  mãos  do  povo.  O 
segundo semestre já se inicia na UNB e para 
os estudantes mais uma dura jornada começa. 

[“operários, camponeses e estudantes: unidade 
na base”]
Eleições para reitor  na UNB:  :  “Nada será 
como antes”, apenas uma pré-condição de que 
tudo será ainda pior.

Uma  das  primeiras  coisas  com  a 
qual iremos nos deparar neste semestre é a 
consulta  paritária  para  reitor  da  UNB.  A 
condição geral da “eleição paritária” para reitor 
é que ela  é aclamada como “uma grande 
vitória”, esta  é a primeira sentença dita e 
repetida por todos os partidos reformistas e 
eleitoreiros ao se tratar deste assunto. Porém, 
este  fato  está  imerso  numa  série  de 
acontecimentos  que  merecem  uma  análise 
crítica que nunca foi feita por tais setores.

A oposição CCI realizou um balanço 
no semestre passado (ver nosso no boletim 
n°6 no blog) indicando que a ocupação da 
reitoria foi desmantelada num ato de traição 
incitado pelo partidos reformistas o que levou 
o  movimento  a:  1)  literalmente  perder  um 
mecanismo efetivo  de conquistas;  2)  abstrair 
da  pauta  reivindicativa  diversos  pontos 
importantes. Aqui cabe ressaltar que a extinção 
das fundações de direito privado e o combate 
efetivo ao REUNI sequer estavam na pauta.  

Vale aqui fazer um breve parêntese 
no  tocante  a  esta  questão  por  conta  das 
fundações de direito privado representarem uma 
articulação  do  capital  empresarial  e  estatal 
para  subordinar  a  universidade  pública  aos 
interesses de mercado. O REUNI já é uma 

forma  mais  acabada  do  processo  de 
privatização da universidade superior executada 
politicamente  pelo  governo  Lula  desde  sua 
primeira  gestão  sendo  caracterizado  numa 
expansão  com  metas  de  eficiência 
mercadológicas onde atrelam a viabilização de 
verbas à adesão ao plano e a percentuais de 
aprovação.  Outros  fatos  terríveis  podem  ser 
citados como a elevação, quase duplicação, da 
relação professor/aluno, reestruturação curricular 
com uma clivagem subordinada ao mercado de 
trabalho etc. Para mais críticas sobre a análise 
do  ataque  da  educação  pública  ver  “Em 
defesa  do  movimento  estudantil  combativa  , 
classista e independente” tese da oposição CCI 
(também no blog).

Retomando  o  ponto,  a  operação 
cirúrgica  para desbaratar o processo de luta 
teve  como  ponto  chave  criar  uma  grande 
“unidade” de “todo o movimento”  e retomar 
“outras formas de luta”, leia-se nas entrelinhas: 
unidade  das  cúpulas  do  parlamentarismo 
estudantil,  “outras  formas  de  luta”  no  anti-
democrático CONSUNI. Assim, depois de varrer 
as diversas pautas para debaixo do tapete a 
luta pela “paridade” foi o coro geral  entoado 
por todos: pelos burocratas estudantis ou até 
mesmo colegas de base sinceros movidos pelo 
interesse de democratizar a UNB. No entanto, 
o conteúdo desta “paridade” teve um aspecto 
flutuante mostrando a panacéia que realmente 
é.

A pretendida “nova UNB” que “estaria 
para  nascer”  precisaria  de  uma  gestão 
democrática.  Mas qual? A proporção de 1/3 
para  cada  categoria  seria  a  solução?  A 
oposição CCI defende o voto universal com a 
dissolução do CONSUNI para em seu lugar 
construir  um  Conselho  Comunitário  da  UNB 
com representantes eleitos e controlados pelos 
mandatos revogáveis e imperativos, quer dizer: 
os  representantes  devem  seguir  a  linha 
determinada pela base. Esta proposta  sinaliza 
para uma gestão popular muito diferente da 
mera  proporcionalidade,  como  no  caso  da 
“paridade”, ou a tentativa de defender a mera 
eleição com voto universal para reitor como 
fez o grupo “Alternativa UNB”. Destaque aqui 
para  o  apoio  de  “última  hora”  ao  voto 
universal do militantes do PSOL numa clara 
atitude oportunista tendo em vista que não se 
deram ao  trabalho  de defendê-la  em plena 
ocupação. 

A dita paridade, portanto,  deve ser 
esclarecida  tendo  em  vista  que  para  ser 
minimamente  eficaz  deveria  em  tese  ser 
aplicada sobre toda a gestão da universidade 

considerando os departamentos, institutos e o 
próprio CONSUNI. Porém, a consulta que está 
posta não garante nem mesmo isso,  sendo 
somente  para  a  nomeação  de  reitor,  nos 
termos  legais,  ela  mantém:  a  lista  tríplice 
(ainda  que  seja  voltada  para  membros  de 
mesma chapa), o que representa a ingerência 
do Estado sobre a universidade; o fato de 
apenas  professores  serem  aptos  a  se 
candidatarem  para  o  pleito;  vale  destacar 
aqui o critério da “paridade”. Esta última é 
exposta  aqui  entre  aspas  por  existir  uma 
polêmica  importante  quanto  ao  meio  de 
calcular  a  proporcionalidade  dos  votos.  A 
deliberação  do  CONSUNI  contrastou  duas 
fórmulas  considerando elas*:
A) peso do segmento= 1/3 x   
  total global de   votantes      
  total de votantes do segmento

B) peso do segmento= 1/3 x    
total global de   eleitores aptos a votar  
total global de eleitores do segmento aptos a 
votar

*fórmulas retiradas da minuta de 30/05/2008 da 
Comissão constituída no CONSUNI.

Para  resumir,  depois  uma  sessão 
infernal do CONSUNI a segunda fórmula foi 
determinada  como  a  referência  para  a 
consulta.  Os  termos  em  negrito  são 
significativos por marcarem distinções na forma 
de  calcular  os  respectivos  pesos  das 
categorias:  a segunda fórmula por levar  em 
conta todos os “eleitores aptos a votar”, quer 
dizer todos que podem votar,  no lugar dos 
que votam  efetivamente gera um disparidade 
para os estudantes:  mesmo com um número 
eventualmente  maior  de  votos  o  peso 
estudantil tenderá a ser menor por serem eles 
a maior categoria. 

Ao  que  parece  a  burocracia 
universitária  de  maneira  irônica  e  perversa 
tentou  punir  os  estudantes  com  uma 
formulação do tipo: “se vocês querem paridade 
por  serem  maioria  então  arquem  com  as 
conseqüências!” Um  pensamento  típico  dos 
pequenos espíritos e dos mesquinhos que se 
remoeram contra a ação-direta praticada pelos 
estudantes na reitoria.  

Neste  processo,  a  “paridade”  se 
demonstra  como  um  farsa  repisada   pela 
burocracia  universitária  aproveitada  pelos 
partidos   eleitoreiros  que  se  projetam  por 
detrás das chapas. 

Enquanto as migalhas do CONSUNI 



fazem valer o seu propósito todos os partidos 
reformistas  sendo  os  para-governistas 
PSTU/PSOL/Instinto Coletivo do DCE ou a ala 
governista do PT e PC do B conclamam em 
sua frente  unida do “Fórum permanente  de 
mobilização”  a  “Reocupar  a  reitoria”.  Esta 
campanha tem claramente o intuito de mitificar 
a ocupação ocultando os insucessos advindos 
do seu fim sem que nunca se tenha feito 
uma auto-crítica. O uso de temas lúdicos e 
festivos  são  apenas  meios  grosseiros  de 
conquistar a simpatia do estudantado por vias 
despolitizadas. “Reocupar”  vira o mesmo que 
fazer camping. Risível para não dizer trágico, 
como se costuma dizer:  “todos os fatos e 
personagens de grande importância na história 
do  mundo  ocorrem,  por  assim  dizer,  duas 
vezes. (...) a primeira vez como tragédia, a 
segunda como farsa.”  A ocupação de ontem 
pela  “reocupação”  farsante  de  hoje.  Oh, 
proletários! Que fizeram para merecer tamanha 
injúria!

Entre propostas vagas e a orgia parlamentar. 

Se  o  parlamentarismo  estudantil  é 
uma evidência da decadência para a luta a 
burocracia  universitária  não  fica  atrás.  Um 
rápido olhar para algumas das figuras já na 
pré-candidatura são significativas para entender 
o que está posto na eleição à reitoria. 

Alguns  já  surgem  advindos  da 
podridão  Timothysta:  “Entre  os  possíveis 
candidatos  que  são  ligados  às  gestões  de 
Lauro Morhy e Timothy Mullholland estão os 
professores  Márcio  Pimentel  do  instituto  de 
geociências,  (...)”  (Correio  Braziliense, 
21/07/008).

E  como  se  não  bastasse  isso: 
“Garrafa  cogita  ainda  trabalhar  ao  lado  do 
professor  Márcio  Pimentel,  do  Instituto  de 
Geociências, que também deve sair candidato. 
'Ele é uma pessoa extremamente competente, 
além  de  ser  muito  íntegro'.”   (Correio 
Braziliense, idem). 

Volnei  Garrafa  como  candidato 
demonstra aproximação do timothysmo que por 
sua vez é procurado por José Geraldo: “Entre 
os  docentes  procurados  por  José  Geraldo 
estão(...)  e  o  professor  Volnei  Garrafa,  da 
Faculdade de Ciências da Saúde.” Este por 
sua vez respondeu que:  “Gostaria  muito de 
disputar as eleições juntamente com o José 
Geraldo, que tem uma visão de mundo muito 
próxima da minha. Mas como ele chegou à 
universidade muito depois de mim, o normal 
seria  que  ele  fosse  meu  vice” (Correio 
Braziliense, idem). 

Abstraído  o  estrelismo  meritocrático 
que supostamente  os separa na composição 
de chapas vemos já no princípio do processo 
uma  confusa  indiferenciação  digna  das 
clássicas  orgias  parlamentares!  O  tom 
promíscuo das aproximações políticas parece ir 
bem ao ritmo da burocracia.

De  outro  lado  vemos  algumas 
propostas  vagas  e sem substância  como a 

chapa do PSOL visibilisada em Jorge Antunes 
baseada em 70 pontos e na proposta de que 
“(...) o reitor não seja um representante do 
governo dentro da universidade, mas que ele 
passa  a  ser  representante  da  universidade 
junto  ao  governo  (...)  Defendemos  uma 
universidade  pública,  de  qualidade,  gratuita, 
laica,  transformadora  e  libertátria.” (Correio 
Braziliense, idem) Uma perspectiva reboquista e 
legalista  que  não  coloca  o  papel  de 
empoderamento de classe que a universidade 
deve ter camuflado sob o título de “libertário” 
e outros motes vagos.  Defesas em palavras 
contra o REUNI e as fundações também são 
presentes.  Logicamente,  estas  não  querem 
dizer nada na prática tendo em vista o papel 
entreguista que o PSOL teve na ocupação da 
reitoria. 

Ainda  no  campo  à  esquerda  há 
Michelangelo  Trigueiro  que  afirma:  “(...)Não 
queremos  ligação  com  nenhuma  corrente 
partidária  e  também  não  aceitamos  o 
continuísmo.  (...)”  (Correio  Braziliense,  idem) 
Um pouco da velha panacéia “anti-partidária” 
com mais motes vagos etc. 
Ilusões Perdidas...

[retorne a normalidade... com a “paridade”]

Em  síntese,  a  questão  central 
apresentada  para  o  estudantado  é  que 
independente da chapa que venha chegar à 
reitoria: o REUNI já foi ratificado e terá duras 
repercussões sobre a UNB, a vida material, o 
RU,  a  assistência  estudantil,  o  passe-livre 
estudantil,  os  novos  prédio  necessários  para 
os  campi de  Planaltina,  Gama e Ceilândia, 
todas  estas  pautas  concretas  não  possuem 
garantias de resolução. 

Sob a fumaça causada na luta pela 
consulta paritária para reitor (que em si não 
representa avanço concreto na democratização 
da  universidade),  escondem-se  as  principais 
motivações e ações dos agentes que compõem 
a o equilíbrio político dentro da UNB.  Nesse 
aspecto o aprofundamento dos processos  de 
privatização cuja implementação é veladamente 
arquitetada nos órgão deliberativos máximos da 
universidade  se  faz  valer  pela  falta  de 
transparência  e  democracia.  Como  já  era 
apontado pelos membros da Oposição CCI em 
seus  boletins  anteriores,  o  método  legalista 
poderia somente levar, no caso mais claro de 
oportunismo,  a  decrépita  “vitória”  da 
“democratização”. Enquanto se gastava tempo e 
energia em uma batalha já perdida a priori, o 
que de fato deveria ser o centro de atenção 
do  movimento  estudantil,  o  REUNI,  passava 
incógnito rumo a sua implementação – decreto 
esse que já deveria ter  sido combatido na 

pauta  da  ocupação,  mas  que  devido  à 
inúmeros malabarismos burocráticos por partes 
de  grupos  para-governistas  (PSOL/PSTU)  e 
descaradamente governistas (PT/PC do B) pôde 
continuar na surdina da situação. 

Não  há  de  se  ter  nenhuma 
esperança na eleição para reitor. Não há nada 
que,  de  fato,  possa  ainda  ser  mudado 
superestruturalmente  na  universidade,  o  que 
fica  claramente  mostrado  nos  vagos  e 
abstratos  programas  políticos  das  chapas 
apontados. O capital  se impõe em uníssono 
na  universidade.  As  fundações  de  apoio 
continuam  a  usar  o  espaço  público  para 
promover  seu  acúmulo  capitalista;  a  única 
forma  de  combatê-las,  como  ficou 
comprovadamente  óbvio  com a ocupação,  é 
ação  direta  e  a  dissolução  dos  órgãos 
universitários anti-democráticos.

Separar  a  luta  por  melhores 
condições  materiais  de  ensino  da  luta  de 
democratização  da  universidade  é  a  receita 
para a pior  das derrotas.  Tal  separação é 
justamente a manifestação prática do programa 
reformista de efetivar a luta por vias legalistas 
e por etapas. Por isso a diferença de fundo 
com  a  oposição  CCI  é  a  da  perspectiva 
combativa  e  classista,  e  finalmente 
revolucionária, versus   o  parlamentarismo 
estudantil.  A  questão  estratégica  por  detrás 
disso é a defesa por uma greve geral da 
educação que consiga se apoiar num ensaio 
da ação de massas para consolidar as contra-
ofensiva a privativação e reformas neoliberais. 
No  outro  extremo  vemos  a  luta  estudantil 
sendo usada como uma caixa de ressonância 
propagandística  dos  partidos  eleitoreiros  para 
obterem cargos do Estado. É por conta desta 
caracterização  que  o  triunfalismo  é  o  tom 
sempre  alardeado  onde  tudo  “já  é  muito 
vitorioso” ocultando as críticas. A luta concreta 
não  importa  mediante  ao  avanço  de 
popularidade  a  ser  canalizado  em  vias 
eleitorais. 

A  agenda  governista  para  ensino 
superior  continua  em  franco  avanço,  a 
possibilidade  de  radicalização  contra  ela  foi 
abortada pela burocracia. A fúria das massas 
foi domesticada  e adormecida perdendo todo 
avanço da etapa anterior e eis as “eleições 
paritárias”. Como diz o filme:  “É preciso que 
algo mude para que tudo permaneça igual” (O 
Leopardo).  É  nesse  momento  de  refluxo  e 
retrocesso é que os estudantes revolucionários 
devem se unir para reconstruir o movimento 
estudantil combativo e classista pela base ao 
lado dos trabalhadores do campo e da cidade, 
como  sementes  devemos  germinar para 
construir  o  levante  de  massas  que  tanto 
queremos.

PELA GREVE GERAL DE MASSAS!
PELO VOTO UNIVERSAL!
PELO FIM DO VESTIBULAR! 
UNA-SE A OPOSIÇÃO CCI!
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2009 será um ano difícil para os estudantes proletários da 
UNB, os primeiros fatos estão a mostra para todos verem  
como as salas lotadas, materiais custosos, falta de 
professores, desemprego, dentre diversos outros problemas 
que se colocam na realidade do estudante.Desde já 
saudamos os camaradas e os convocamos a que se unam a 
nossa trincheira de combate a esta  realidade que engloba 
pontos mais profundos que só poderá ser transformada 
através da aliança com os trabalhadores e da luta combativa 
contra os empresários e o governo.   

 

Ocupe a UNB: o discurso vazio dos reformistas 
e avanço do neoliberalismo na  UnB.  

Através de uma propaganda intensa da reitoria e do apoio 
aberto de partidos reformistas como PT e PSOL ou a crítica 
envergonhada do PSTU, mais do que nunca neste semestre 
procura-se estabelecer um consenso   de que a UNB agora 
seria mais democrática e “engajada”, obscurecendo e 
suprimindo a autocrítica necessária para o avanço do 
movimento estudantil classista e combativo. 

 O lema “Ocupe a UNB”  foi usado para a saída da reitoria e 
enfraquecimento da luta que representou  à traição  e a 
capitulação das urgentes pautas de luta dos estudantes, 
relegadas com o fim da ocupação. Assim o PSTU e  o PSOL 
com sua política de formação de frente com os setores da 
UNE, capitulou em um momento histórico para luta dos 
estudantes da UNB,  onde nas assembléias as críticas ao 

REUNI e as Fundações foram amenizadas e colocadas em 
segundo plano com a proposta de utilizar outros métodos de 
luta fora da ocupação, o que na prática serviu para 
desmobilizar os estudantes e seguir a unidade com os 
governistas da UNE.   

O saldo desta política foi o fortalecimento do governismo 
com a conquista de uma paridade ineficiente que culminou 
na eleição do reitor governista José Geraldo-PT, (apoiado 
inclusive pelo PSOL e Instinto Coletivo) que alicerçado com 
o Governo Lula dará continuidade a implementação da 
reestruturação produtiva no campo da universidade com o 
REUNI que tem como meta a expansão sem qualidade 
visando a criação de mão de obra barata e técnica, (vide a 
mobilização dos estudantes da Ceilândia por melhores 
instalações e o caráter dos cursos oferecidos),  que 
conjuntamente com  projeto  das Fundações de Direito 
Privado aliados aos empresários, intermediam verbas 
públicas e buscam se apropriar dos setores de pesquisa 
pública para lucro privado.     

O novo contrato assinado entre a UNB e a empresa União 
Química, é um exemplo disso, onde a universidade pública 
desenvolveu uma tecnologia de Insulina mas que agora 
pertence a uma empresa privada que lucra 98%  com o 
rendimento total. Assim, o estudante proletário não pode se 
deixar enganar pela ladainha de regulação das fundações 
“proposta defendida pela UNE na ocupação”, pois esta 
apenas visa dar um caráter  legalista, ou moralizador a uma 
proposta que no fundo privatiza a universidade mesmo que 
legalmente.  

Nosso objetivo deve ser, enquanto estudantes que pertencem 
ao povo trabalhador, combater a universidade elitista, seja 
no acesso com a defesa do fim do vestibular, contratação de 
mais professores, construção de novos campus e assistência 
estudantil  ,  assim como no objetivo, com o fim das 
fundações, com a aliança da universidade com as entidades 
de luta e organização dos trabalhadores.   

 



O Congresso Estatuinte:  

O quadro que se dá o debate do Congresso Estatuinte é 
específico e sintomático, representa o desdobramento da 
proposta reformista após o fim da ocupação, de negação da 
luta econômica através da ação direta e o privilegiamento de 
espaços políticos e de processos graduais que supostamente 
“modificariam” a UNB. Após a traição da ocupação e de 
todo o potencial transformador que esta  poderia ter, o 
movimento estudantil encontra-se completamente 
desmobilizado, um exemplo foi o debate sobre a Estatuinte 
 chamado no início das aulas que estava completamente 
esvaziado , ou seja, a dita tese de construir o movimento 
estudantil fora dos métodos  de ação direta e da ocupação na 
verdade significam a paralisia e a própria derrota.  

Por isso o congresso estatuinte já surge enfraquecido e 
dominado pela burocracia universitária e estudantil, a 
estratégia do movimento estudantil para vencer  deve voltar 
a pautar a luta direta dos estudantes por suas demandas 
concretas como a assistência estudantil, passe livre, 
revogação do REUNI, fim das fundações  etc, para a partir  
desta luta pautarmos o voto universal e a dissolução do 
CONSUNI.   

Eleições para o DCE na UNB: 

A eleição para o DCE e a disputa ideológica e estratégica 
que perpassa este processo é importante para a construção 
de um movimento estudantil classista e combativo. Mas 
mais do nunca é necessária também a rearticulação do 
movimento estudantil a partir das bases dos C.As e dos 
movimentos de área dos cursos que se encontram esquecidos 
ou paralisados pelas burocracias de grupos de amigos 
pequeno-burgueses ou partidos reformistas, por isso é 
preciso reformular a política destes espaços que aponte para 
a construção de um novo movimento estudantil politizado e 
de luta, combatendo a droguerização destes espaços e 
defendendo uma linha de combate ao governismo e o 
neoliberalismo através da luta direta e organizada dos 
estudantes.  

Fazendo uma análise das chapas ao DCE, de seus programas 
se é que possuem e de suas ações passadas, podemos 
concluir que a burocracia e a conciliação inevitavelmente 
serão a face da nova/velha gestão. A chapa 1(apenas 
começamos) visa dar continuidade a política para-governista 
de aliança do PSTU, esquerda da UNE(PSOL) e Instinto 
Coletivo, representando sua contradição inerente, que 
enquanto se critica o REUNI e as Fundações em seus textos, 
estão junto a FOE e IC que apoiaram José Geraldo- reitor  
que aplica este mesmo projeto neoliberal.   A Chapa 2(Uni. 
Na diversidade) e a Chapa 3 (pra fazer diferente) são um 
grande balaio de gato mas que no fim refletem a velha 
burocracia UJS/PC do B e PT respectivamente, que criticam 
a gestão situação de forma oportunista visando apenas a 
subida deles próprios na gestão. A reacionária chapa 4 
(aliança para liberdade) surgida de um racha da UEI, 
representa a direita e o setor mais atrasado do movimento 
estudantil. Por fim a Chapa 5 (Oposição a Burocracia),  não 
consegue propor um programa claro de luta contra a 

burocratização do movimento estudantil. O PCO  partido 
componente da chapa defende a permanência na UNE, o que 
caracteriza um claro erro estratégico da luta contra o 
governismo.  

Rearticular a Base, por C.As Democráticos e 
Combativos! 

Combater a educação neoliberal! Nenhuma 
ilusão nas chapas oportunistas e pelegas! 

Solidariedade aos trabalhadores terceirizados 

 A Oposição CCI por meio desta nota convoca todos os 
estudantes do povo a defenderem a mobilização e a luta dos 
trabalhadores terceirizados da UNB. Esta categoria a qual 
literalmente constrói a universidade, vem passando a mais 
um ataque dos patrões,  a empresa contratada ZL não pagou 
os direitos completos aos trabalhadores como o vale 
alimentação, vale transporte e insalubridade, além do mais 
estes também sofrem com o desvio de função, pois são 
contratados para um serviço de limpeza e recebem menos 
por isso, mas na realidade realizam o trabalho em construção 
e obra, tarefa esta que teoricamente deveria ser melhor 
remunerada, ou seja, as empresas e a reitoria petista se 
aproveitam da precarização do trabalho para enganar e 
explorar mais os trabalhadores.  

Frente a isso nós estudantes temos ter um posicionamento 
classista e apoiar a luta destes trabalhadores seja suas greve 
e manifestações, já os trabalhadores da UNB sejam 
terceirizados ou do quadro efetivo, devem superar o 
divisionismo e se organizar em único sindicato, o 
SINTFUB. Ao mesmo tempo construindo uma oposição 
sindical a direção pelega da CUT, mobilizando a categoria 
para a luta pela ação direta e avanço nas conquistas como o 
aumento salarial, o cumprimento dos direitos e a contratação 
de todos os terceirizados no quadro efetivo.    

 Trabalhador e Estudante, Unidos e Avante! 

Viva a Greve dos Terceirizados! 

Junte-se a Oposição CCI! 
Construir a Universidade Popular! 
Pelo fim do vestibular elitista!
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ELEIÇÕES PARA O DCE DA 
UNB: Entre o 
parlamentarismo estudantil e 
o cretinismo político. 

 

 Chegando próximo ao dia 
das eleições para o DCE da UNB, 
é necessário que os estudantes 
proletários façam uma avaliação 
concreta dos termos em que 
acontecem as disputas políticas e 
façam também uma avaliação 
concreta dos programas e 
métodos encampados pelas cinco 
chapas. 

 Os debates entre as 
chapas em geral foram 
superficiais e despolitizados, um 
reflexo das características 
parlamentaristas das mesmas 
que não levantam polêmicas 
concretas. Além disso, não fazem 
críticas e enfrentamentos 
necessários para o avanço do 
movimento estudantil, assim 
como não se apresentam 
métodos claros e objetivos de 
luta para a conquista das 
demandas e reivindicações 
materiais dos estudantes. O 
debate dos métodos de luta é 
sempre levantado de forma 
superficial e na pior das 
hipóteses a solução apresentada 
para os problemas são os 
conselhos burocráticos. Esta 
defesa legalista ocorre sob 
diversos graus e matizes. 

 Cabe salientar que 
nenhuma das chapas aponta 
concretamente para um projeto 
de reorganização do movimento 
estudantil tendo em vista que 
todas elas apóiam claramente ou 
corroboram implicitamente com a 

governista e burocrática UNE, 
sem colocar a necessidade de 
ruptura objetiva com a mesma 
para o avanço do enfrentamento 
com o projeto Neoliberal e 
privatizante do Governo Lula e da 
Reitoria petista. 

Comecemos nossa análise 

chapa 1: 

 
“Apenas Começamos”, 
composta pela linha reformista e 
para-governista do PSTU e do 
PSOL e pelos “autonomistas” do 
Instinto Coletivo (IC), todos são 
membros da gestão anterior do 
DCE. A linha de atuação da 
chapa fica muito clara se 
observarmos o fato de que ela 
não representa praticamente 
(ainda que se anuncie 
verbalmente como tal) um 
rompimento com governismo 
seja em suas esferas 
organizativas ou garantindo 
independência perante o Reitor 
José Geraldo.  

 Atolados na contradição 
de que tanto o PSOL como o IC 
apoiaram a candidatura da atual 
reitoria mesmo que 
“criticamente” demonstram o 
entreguismo diante de uma 
reitoria governista que aplica o 
pacote neoliberal de Lula. Este 
reitor empossado pelas migalhas 
da “paridade potencial” na 
realidade não significa avanço 
algum, ao contrário do que 
tentam nos fazer acreditar os 
reformistas. 

  Neste processo esta 
chapa representa uma 
continuidade de capitulação ao 
governismo. Crítica que a 
Oposição CCI vem apontando 
desde a adesão destas forças à 
desocupação da reitoria ano 
passado quando foram à reboque 
da sanha governista dos setores 
do PT e do PCdoB não realizando  
posteriormente também numa 

autocrítica necessária para o 
conjunto do movimento. 

 A falta de um combate 
efetivo ao REUNI se reflete no 
método de reivindicar a 
estatuinte com “etapa 
democrática necessária” para 
revogá-lo posteriormente: mais 
ilusões legalistas. 

A Chapa 2: 

 
“Unidade na Diversidade”, 
composta pela União da 
Juventude Socialista 
(UJS/PCdoB), pela Democracia 
Socialista (DS/PT) e PSB, 
representa o que existe de mais 
atrasado no movimento 
estudantil, a alta-burocracia 
parlamentarista da UNE.  

 A chapa 2 utiliza da 
fraseologia falsa da suposta 
“pluralidade” de opiniões na sua 
chapa, para obscurecer o seu 
papel objetivo de carro-chefe das 
políticas neoliberais de 
precarização e de adequação do 
ensino a lógica de mercado como 
a expansão nos termos do 
Capital (REUNI) e as Fundações 
de Direito Privado. Quanto a 
estas os governistas colocam a 
proposta de “moralização”, ou 
seja, transferem o que seria uma 
luta estrutural contra o Capital na 
universidade para uma luta 
meramente legalista dentro dos 
marcos da democracia burguesa. 
Além de defenderem as 
empresas junior's (!) que inserem 
os estudantes nos métodos de 
gestão empresarial e na ideologia 
capitalista. 

 Chapa 3: 

 
 “Pra Fazer diferente” 

“(...) o ruído dos germes  
expandia-se num grande 
beijo.(...) Homens brotavam, um 
exército negro, vingador, que 
germinava lentamente nos 
sulcos da terra, crescendo para 
as colheitas do século futuro, 
cuja germinação não tardaria 
em fazer rebentar toda terra.” 
Emile Zola, Germinal. 



composta por membros da 
Articulação de Esquerda (AE/PT) 
e PSDB (!!) não comporta 
distinções reais nem oposição 
substancial ao governismo 
abarcado pela chapa 2 (além, é 
claro, de fazer uma aliança 
demente com tucanos).   

 Defende o caminho de luta 
dentro dos marcos do legalismo 
burguês (vide CONSUNI) o que 
faz do método das duas chapas 
um só: o caminho da derrota 
para as reivindicações estudantis. 
 Portanto, a disputa se dá 
entre as duas em parâmetros 
superficiais e aparatistas, não 
representa uma mudança 
programática e de linha de 
atuação e sim a mera 
acomodação de cargos entre as 
correntes petistas.     

 Para os que pensavam que 
“nada que está tão ruim não 
pode piorar”, eis que surge a 
chapa 4: “Aliança pela 
Liberdade” (Do Capital! 
Deveriam acrescentar!), 
composta pelo rebotalho do 
racha da UEI, considerando que 
parte dos integrantes desta 
ruptura foi para a chapa 3.  

 A chapa entra nas eleições 
do DCE com objetivos claramente 
parlamentaristas onde o grande 
método dela é a representação 
dos estudantes no Consuni e sua 
atuação através destes conselhos 
burocratizados e 
antidemocráticos (ponto pacífico 
com os demais legalistas).  

 Além da defesa clara das 
empresas privadas dentro da 
universidade, a chapa demonstra 
uma ligação nula com o 
movimento estudantil e seu viés 
reacionário e direitista quando 
defende o aparato repressor do 
Estado, a Polícia Militar, nos 
campus da universidade. Esta 
defesa só pode ter o efeito 
prático de reprimir os 
estudantes, e pior: ocorre em 
pleno processo de perseguições 
políticas aos que ocuparam a 
reitoria e fizeram parte da luta 
estudantil na UNB.      

 Por último, a chapa 5: 
“Oposição a burocracia 
Estudantil”, que para além do 
seu nome na prática representa a 
burocracia em outros termos. 
 Ela é organizada e 

composta nos moldes da 
burocracia estudantil que tanto 
critica em palavras. A chapa 
segue a linha de massas do 
oportunista PCO, partido semi-
decomposto defensor da CUT e 
da UNE e que chegou a apoiar 
nas últimas eleições do sindicato 
dos correios da Bahia uma chapa 
do PT (!). A chapa não defende a 
orientação política do PCO 
abertamente de modo que 
poucos membros orgânicos 
centralizam uma base constituída 
de última hora formada por 
diversos estudantes perdidos, 
despolitizados, flutuantes que 
não acompanham diretamente o 
movimento estudantil combativo.    

 É importante ressaltar o 
caráter de “chapa bomba” que a 
chapa 5 possui, um método 
tipicamente denuncista utilizado 
por quem não possui um 
programa concreto para disputar 
a consciência dos estudantes 
muito menos para reorganizar o 
movimento estudantil. Como 
exemplo do grau de construção 
despolitizada, e até onde essa 
política pode chegar, é elucidativo 
o recente debate entre as chapas 
no campus de Planaltina. Neste 
um membro da chapa 5 
defendeu como medida “para dar 
mais segurança aos estudantes” 
a construção de um posto policial 
perto do campus (quem sabe o 
Arruda não faça isso de fato em 
meio a sua campanha populista 
no GDF!?), revelando o legalismo 
que vê na polícia uma instituição 
protetora, esquecendo seu papel  
de repressão contra a classe 
trabalhadora  etc.  

 Este aspecto, guardadas 
as proporções, pode ser 
comparado em grau com a 
proposta da chapa 4, de atuação 
da PM diretamente no campus, 
pois ambos partem das mesmas 
premissas ideológicas. 

 Mediante este quadro é 
notório que não existe uma 
alternativa realmente combativa, 
independente e anti-governista 
para reorientar a direção do 
movimento na UNB. Por conta 
disso, e por não ter conseguido 
atingir o piso mínimo para lançar 
chapa própria, a oposição CCI faz 
a crítica e se opõe as chapas 
acima citadas conclamando o 
voto nulo. Tal fato demonstra não 

o mero abstencionismo 
apoliticista, mas a capacidade de 
preservar a independência de 
classe mediante a uma 
conjuntura de refluxo e 
retrocesso ideológico. Aos 
estudantes combativos 
permanece o chamado: UNAM-
SE A CCI! 

 

CONTRA A OFENSIVA BURGUESA! 
TODA SOLIDARIEDADE AOS 
ESTUDANTES PERSEGUIDOS!  

 Recentemente, vem se 
caracterizando uma situação de 
perseguição política ao movimento 
estudantil. Esta é materializada na 
perseguição à estudante de serviço 
social Catharina Lincoln por meio de um 
processo movido contra ela pelo ex-
reitor Timothy Mulholland após ser 
absorvido judicialmente da acusação de 
peculato. Também está respondendo 
processo na Polícia Federal o 
companheiro Eduardo Zanata, 
estudante de letras, por conta de sua 
participação na ocupação. Ambos são 
militantes do PSTU e participaram da 
gestão “Nada será como antes” do DCE 
da UNB. Paralelamente a este fato   o  
professor da Faculdade de Arquitetura, 
Frederico Flósculo, também responde a 
um processo administrativo por parte da 
reitoria, por conta de suas 
manifestações de apoio à ocupação 
estudantil.   

 Estas investidas possuem 
claramente caráter político por 
atacarem os que participaram do 
movimento de ocupação e seus 
apoiadores.  

 A oposição CCI declara a defesa 
incondicional destes companheiros e 
conclama a mais ampla campanha para 
reverter tais perseguições por meio da 
mobilização direta estudantil.  Esta é 
uma clara delimitação de classe que 
defendemos mediante a este tipo de 
ataque que se estende a todos os 
estudantes independente das diferenças 
programáticas que tenhamos com eles. 
Um ataque a um estudante é um 
ataque a TODOS os estudantes. Este é 
o efeito prático da solidariedade de 
classe e da sobrevivência necessária do 
movimento estudantil.   

 Retoma-se aqui a necessidade 
de rever os métodos empregados pelo 
movimento estudantil: não devemos 
acreditar na cantilena furada da reitoria 
ou dos pactos feitos com Roberto 
Aguiar em prol de qualquer “anistia” aos 
ocupantes da reitoria! 

 
Nenhuma ilusão no CONSUNI e nos 
aparatos burocráticos! Combater a 
perseguições na ação direta!! 



            Nº10, Julho de 2009. 

Lutar Contra as Fundações e por Assistência Estudantil 
é lutar contra a burguesia na Universidade! 

 
Ao final do 1º semestre de 

2009 um importante acontecimento 
abriu precedente para a luta dos 
estudantes e trabalhadores da UNB: o 
recredenciamento das Fundações de 
Direito Privado e a precarização da 
Assistência Estudantil. Estes são 
elementos de importante combate 
estratégico para o movimento 
estudantil classista e combativo, pois 
revelam um lado mais obscuro do que a 
primeira vista: o projeto das elites 
brasileiras de 
mercantilização do ensino 
superior via Reforma 
Universitária, onde estas 
fundações empresariais são 
uma face essencial deste 
processo. 

Os cursos pagos 
(mestrados, pós-graduação 
etc) “cotas/ mensalidades”, 
assim como os casos de 
corrupção ligados a 
fundações, estão se 
proliferando pelas 
universidades do Brasil. Na 
FUMP (Fundação  
Universitária Mendes 
Pimentel)  da UFMG, cerca de 80% dos 
estudantes pagam semestralmente uma 
cota de 197 reais para poder continuar 
matriculado nos cursos, fato que vem 
gerando diversas contestações (ver 
dossiê Andes). Além deste caso 
absurdo, esta empreitada se relaciona 
com a terceirização do quadro de 
funcionários por empresas privadas, 
colocando os trabalhadores sob risco de 
calote, desvio de função, salários 
abaixo do mínimo, ou ainda, feitos 
diretamente pela nossa querida reitoria 
de José Geraldo que contrata 
trabalhadores sem carteira assinada e 
sem licença maternidade no HUB.  

Por isso o movimento 
estudantil em sua última assembléia 
geral (17/06), onde participaram cerca 
de 150 estudantes, deu dois passos 
importantes: 1º - A luta pela assistência 
estudantil e 2º- Pelo fim das fundações 
privadas na universidade, onde foi 

aprovado também a intervenção no 
CAD (Conselho de Administração) 
espaço que iria discutir o 
recredenciamento de 2 fundações 
(Fubra e Finatec – esta última 
envolvida no caso de corrupção de 
Thimoty). Na manifestação no dia 
18/06, os estudantes combativos 
paralisaram o CAD, enquanto o DCE 
em uma postura entreguista se sentou a 
espera da fala de seu guru José 
Geraldo.   

 
Eleições do DCE, uma derrota para 
os estudantes.  
 

Como havíamos colocados 
anteriormente, a chapa 3“ Pra Fazer 
Diferente”  vencedora das eleições do 
DCE, composta pelo PT (Articulação 
de Esquerda), PSDB e 
“independentes”, defensores também 
da burocrática e vendida  UNE, cumpre 
e cumprirá como os fatos demonstram,  
o papel da blindagem da Reitoria 
Petista de José Geraldo, que realiza seu 
papel estratégico de dar continuidade 
ao programa neoliberal para educação 
(Fundações Privadas, Lei de Inovação 
Tecnológica, REUNI, SINAES, 
ENADE) sob os marcos da 
“transparência” e do populismo, como 
fez no último CAD (25/06), aprovando 
159 bolsas insuficientes esperadas a 
mais de 8 meses, pressionado pelas 
lutas do movimento por assistência 

estudantil mas também com intuito de 
desmobilizar os estudantes e desviar o 
foco das fundações. 

Outro episódio importante 
colocou o movimento estudantil da 
UNB na contramão das lutas nacionais, 
onde quando na USP, UNESP, 
UNIFESP, UFMG etc os estudantes 
gritam “Fora PM”, foi votado em CEB 
e aplaudido pelo DCE a participação de 
representantes no Conselho de 
Segurança do GDF e da Polícia Militar. 

 
O Estudante Proletário 
precisa seguir um 
caminho de luta! 
 

Em nossa análise, o 
“Coletivo Não Vou me 
Adaptar”, puxado pelo 
PSTU, não representa uma 
política concreta de 
polarização contra a 
burocracia governista. A 
dissolução paulatina de um 
pólo anti-governista de 
maior peso é um dos 
principais fatores da vitória 
de um DCE governista e de 

um Reitor também petista. É 
importante pensarmos que hoje, a 
prática comum utilizada pelo PSTU é a 
de construção de frentes únicas com os 
setores burocratizados da UNE, que 
iniciaram com os chamados ao 
eleitoreiro PSOL (coletivo “Vamos a 
Luta” que ainda está na UNE) e já 
incluem PT e PCdoB, como foi a 
”Fórum permanente de mobilização” 
pós-ocupação 2008 que paralisou a 
luta.  

Já em 2009 em meio a 
mobilização contra fundações surge o 
“Comitê de Luta”, e o que vemos são 
os mesmos erros sendo cometidos, o 
PSTU propõe uma frente consensual 
com os governistas, que na prática 
aprisiona o movimento ao aval dos 
setores mais pelegos. A abdicação da 
estratégia da ação direta para a 
proposição de um plebiscito contra as 
fundações revela uma política legalista 



que tem  como fundo a mediação com 
setores do PSOL/PT que não querem a 
radicalização da luta e o enfrentamento 
com o CONSUNI, com o CAD e por 
fim com a Reitoria. 

É importante frisar que toda 
esta política de unidade com estes 
setores vem se revelando um grande 
fiasco, pois, a antes frente “Apenas 
começamos” CST-PSOL e PSTU, se 
deformou e hoje não existe mais. A tão 
sonhada unidade eleitoral ainda não 
está concreta, só trouxe derrotas, 

adequação a legalidade burguesa e o 
rebaixamento de bandeiras.   

Se o movimento estudantil 
continuar refém destas políticas 
reformistas, tanto do DCE/Reitoria 
como do PSTU/PSOL, sairá derrotado. 
A luta estudantil deve rumar para o fim 
do investimento e administração 
privada dos recursos para a pesquisa, 
etc. com o Fim das Fundações e dos 
cursos pagos, articulando-se com a luta 
por mais verbas públicas para a 
educação e pela Assistência Estudantil. 

No primeiro momento descredenciar 2 
fundações será uma conquista 
importante,  mas é necessários 
acumular forças, não apostando em 
plebiscitos e nos antidemocráticos 
CONSUNI e CAD, mas sim em um 
calendário de discussão em base, 
piquetes, ocupações de conselhos, 
unificação da mobilização junto a base              
de funcionários concursados e        
terceirizados e professores, preparando 
uma ação de peso,  com greve 
unificada e ocupação de reitoria! 

 
Viva a Luta Classista e Combativa dos Estudantes! CONSTRUIR A UNIVERSIDADE POPULAR! 

_______________________________________________________________________________________
Congresso Nacional de Estudantes: ANEL abre o caminho para fusão da 

Conlutas com a Intersindical e para a colaboração aberta com o governismo! 

Entre os dias 11 e 14 de junho 
ocorreu o CNE (Congresso nacional de 
estudantes) realizado no Rio de 
Janeiro. Contando com cerca de 2000 
participantes, entre delegados e 
observadores, teve participação 
majoritária da juventude do PSTU e 
contou também com a presença do Psol 
e de grupos menores como ADE, 
Oposição CCI-UNB, LER-QI, MR, 
LM, etc. Por “problemas 
organizativos” o congresso perdeu 
tempo na apresentação das teses, no 
entanto foram mantidos os painéis 
intelectuais do PSTU, que na prática 
representou mais um espaço para a 
defesa da tese do setor majoritário.  

Na atual conjuntura, o CNE 
cumpre o papel de aprofundamento da 
política liquidacionista da direção da 
Conlutas. O chamado realizado para 
fundação de “uma nova entidade” é 
resultante de uma dupla necessidade, 
a primeira é dar uma organicidade à 
política de frente única com as 
correntes do Psol que atuam na 
UNE; e a segunda é acatar uma 
condição do Psol para fundar uma 
nova entidade sindical, resultante da 
fusão da Conlutas com a 
Intersindical, sem presença 
estudantil.  

A política da Juventude do 
PSTU de fundação de uma nova 
entidade (Assembléia Nacional de 
Estudantes Livre - ANEL) não foi 
acatada pelo Psol. A proposta 
apresentada pelas correntes do Psol de 
um "Fórum Nacional de Estudantes” 

diferia apenas em grau com a ANEL, já 
que ambas abarcam setores da UNE. O 
que estava em jogo era o caráter de 
consenso defendido pelo Psol, o que 
caracteriza seu rompimento pela 
direita, para escamotear sua política de 
permanência na UNE.  

Para combater a linha 
liquidacionista do setor majoritário, um 
grupo de estudantes combativos 
impulsionados pela Oposição CCI-
UNB, ADE-RJ, Coletivo Pró-
organização anarquista no Ceará e 
estudantes independentes, construíram 
a Plenária do ME Classista e 
Combativo. Estas foram realizadas 
com participação média de 35 a 40 
pessoas (entre delegados e 
observadores) que conseguiram tirar 
um eixo de atuação comum no CNE 
denunciando a política do campo 
majoritário e ao mesmo tempo 
consolidando uma alternativa 
materializada na Rede Estudantil 
Classista e Combativa (RECC) 
sustentada em entidades de base, 
oposições, Cas, Das, grêmios etc. Este 
setor combativo interviu conjuntamente 
nos Gds e na plenária final.  

Na plenária final do CNE foi 
aprovado a nova entidade em meio a 
uma dinâmica anti-democrática e 
atropelada. Após a apresentação dos 
pontos consensuais e respectivos 
destaques divergentes a mesa passou 
para aprovação direta da ANEL, sem 
repassar previamente a sistematização 
impressa dos pontos divergentes para o 
plenário e antes mesmo da aprovação 

do conteúdo programático, pautas 
reivindicativas, etc. Por conta da 
condução burocrática e de que a 
sistematização lançava mão de 
resoluções vagas para a entidade, o 
bloco defensor da Rede se absteve 
denunciando tal fato e apresentando-se 
como alternativa.  

O CNE terminou com uma 
entidade sem corte de classe, sem 
consolidação concreta na base, já 
atrelado à política reformista podendo 
apoiar candidatos parlamentares (!), 
sem ruptura objetiva com a UNE e 
fazendo o chamamento às correntes do 
Psol. Fica claro diante de tal conjuntura 
a necessidade de reestruturar uma 
oposição de base ao governismo, tal 
como foi a articulação ensaiada pela 
Rede de estudantes combativos, que 
supere os limites impostos pelo 
oportunismo para-governista imputado 
pelo PSTU na consolidação da ANEL.  

Voltando a nossas bases, cabe 
a nós da Oposição CCI ao DCE-UNB a 
tarefa de consolidar, sob a bandeira 
da ação direta proletária e do 
combate ao governismo e ao 
oportunismo, a política 
implementada agora a nível nacional 
pela Rede Estudantil Classista e 
Combativa. Mais do que nunca se torna 
necessário a união e a fortificação das 
bases estudantis através de suas lutas 
reivindicativas, que  sob uma 
orientação combativa possa levar a 
vitória real aos estudantes e 
trabalhadores!  

 
Derrotar o governismo e o oportunismo! Consolidar a Rede Estudantil Classista e Combativa! 

JUNTE-SE À OPOSIÇÃO CCI! 



Boletim nº11, Agosto de 2009. 

QUEBRAR O CONSENSO GOVERNISTA: 
Rearticular pela base a oposição classista! 

Iniciando o segundo semestre de 2009 é necessário 
fazer uma avaliação séria sobre a configuração do 
Movimento Estudantil hoje na UnB e apontar as tarefas a 
serem cumpridas pelos estudantes proletários nesse 
próximo semestre.  

A vitória esse ano de uma direção petista para o 
DCE (chapa “Pra fazer diferente”) e para a Reitoria nesse 
último período só vieram a ilustrar as críticas e análises 
que a Oposição CCI já vinha fazendo da derrota da 
ocupação em 2008 para o 
governismo e da incapacidade 
política da direção para-
governista da ANEL (PSTU) 
de consolidar uma polarização 
clara com a UNE e reorganizar 
o Movimento Estudantil.  

 
A política neo-liberal 
orquestrada pela 
Reitoria/DCE/Fundações 
privadas! 
 
 Desde o processo 
eleitoral da entidade esse ano e 
durante esse período de gestão 
do DCE pela chapa “Pra Fazer 
diferente”, fica evidente a ligação que existe entre o DCE e 
a Reitoria (ambas dirigidas pelo PT) enquanto agentes 
políticos da estratégia governista e neoliberal para a 
educação.  

Agindo conjuntamente, a partir da linha teórica 
governista de suposto “desenvolvimento nacional” a partir 
da ampliação da taxa de lucro dos empresários para o 
aquecimento da economia, os governistas se tornam 
agentes efetivos do neoliberalismo e da burguesia que tem 
como objetivo a implementação de políticas e reformas tais 
como as parcerias público-privadas, o REUNI 
precarizando e reestruturando a universidade para a 
acumulação capitalista, as fundações parasitas ditas de 
“apoio”, o Pró-Uni que na prática transfere verba pública 
para as faculdades privadas, precarização e terceirização 

do trabalho, lei anti-greve, etc. Política desenvolvida na 
UnB pela Reitoria/DCE. 
 Podemos observar a tática orquestrada pela 
direção do DCE e pelo Reitor José Geraldo através das 
lutas pela assistência estudantil e contra as fundações 
privadas onde abertamente o DCE agiu como blindagem 
da reitoria e mediador entre os estudantes e esta, 
buscando sempre “boicotar e domesticar” as lutas, 
para que estas não colocassem em perigo o consenso 

governista da comunidade 
acadêmica perante a Reitoria. 
 No processo de luta 
contra as fundações, iniciado 
no final do primeiro semestre, 
ao contrário do que o DCE 
dizia de forma oportunista de 
que a reitoria iria barrar o re-
credenciamento da Finatec, na 
última entrevista de José 
Geraldo (vide site unb) fica 
explícito seu posicionamento 
em defesa das fundações. 
Quando perguntado:  
 
“(...) A universidade precisa 

das fundações? Sim. As 
fundações integram o modelo de gestão. A União, por 

meio de seus poderes Legislativo e Executivo, estabeleceu 
um modelo de gestão que se apóia nas fundações.(...)”. 

  
Ou seja, na verdade tal argumento falso foi utilizado pelo 
DCE, depois do correto impedimento do CAD (dia 18 de 
junho), para se contrapor e amortecer o avanço da ação 
direta e na prática caminhará para o re-credenciamento da 
Finatec. Tal fato demonstra que a política da Oposição CCI 
estava correta em caracterizar a reitoria enquanto agente do 
neoliberalismo e a necessidade de avançar na radicalização 
da ação direta (em oposição a política covarde de 
sensibilização dos conselheiros!) para quebrar o consenso 
governista e avançar na luta. 



 Os para- governistas da ANEL/PSTU/ “não vou 
me adaptar” mais uma vez na luta contra as fundações 
ficaram a reboque do governismo. Juntos com o DCE 
defenderam a não continuação da ação direta e 
impedimento dos CAD’s (que iriam discutir o re-
credenciamento da Finatec), para apostar na sensibilização 
do conselheiros e no suposto posicionamento contrário do 
Reitor às fundações, legitimando um espaço democrático-
burguês e viabilizando a política governista na UnB. A 
proposta do PSTU para a luta contra as fundações é 
novamente plebiscitos e abaixo-assinados furados e sem 
eficácia (vide plebiscito “contra o REUNI” e “contra o 
leilão da Vale”), expressando mais uma vez sua escolha 
pelo caminho legalista e reformista ao invés do caminho da 
luta classista e combativa. 
 Logo no começo desse segundo semestre, no final 
da primeira semana de aula, no dia 21/08 – sexta feira, a 
Reitoria chamou pela manhã uma “aula de inquietação” 
que não passa de um circo da reitoria para corroborar uma 
imagem supostamente progressiva . Já pela tarde organizou 
um Seminário: “Fundações de Apoio: necessidades e 
exigências” com a burocracia universitária e 
representantes da Finatec, Fubra, etc. com a linha clara de 
através do seminário avançar o processo de re-
credenciamento da Finatec e dar legitimação para as 
fundações parasitas na universidade. No Seminário, o 
MEC, confirmou compromisso e meta da Secretaria de 
Educação de estar buscando dar o suporte jurídico/legal as 
atividades dos professores nas fundações. Isso deixa claro 
a articulação e sintonia da política neoliberal privatizando 
do Reitor Jose Geraldo e da conclusão do Seminário 
exposto em manchete no site da unb: “Fundações sim. Mas 
dentro da Lei.”. 
 
Reconstruir um movimento estudantil sob 
escombros.  
 

A Oposição CCI defende que os estudantes tomem 
pra si a responsabilidade de reerguer um forte movimento 
estudantil de caráter combativo, para enfrentar sem 
hesitação as políticas capitalistas/neoliberais para o ensino 
superior. Por isso conclamamos que os estudantes do povo, 
principalmente os calouros que ainda não se acomodaram 
com as visões pós-modernas e pequeno burguesas, venham 
e tomem seu espaço reconstruindo e dirigindo os C.A’s de 
seus cursos. Acreditamos que desde já onde se tenha forças 
organizem-se coletivos de curso centralizados pela 
Oposição CCI levando uma proposta de luta intransigente, 
organização, compromisso e politização aos Centros 
Acadêmicos. CA é pra lutar não para se drogar!     

A idéia que domina vários CAs de que não 
precisamos de organização, ou que eleger coordenadores 
ou uma diretoria seria burocratização é falsa e só agremia 
porraloucas, nós defendemos uma política de organização 
pelo poder das bases estudantis que leve uma direção 

concreta a luta. Por isso propomos para os C.As: direção 
colegiada(com revogabilidade de mandatos) + GT´s 
abertos, assembléia geral do curso como órgão 
deliberativo regular; Para o DCE: diretoria colegiada, 
com conselho de delegados de base acima da diretoria e 
um Congresso Geral de Estudantes. 

 
Só a política correta pode levar os estudantes à vitória. 
 

Neste segundo semestre de 2009 a Oposição CCI 
defende que o estudantado deve se armar sob os seguintes 
pressupostos: a) Consolidar uma organização estudantil 
de base de caráter anti-governista, b) Combater a 
política de “frente única consensual” com os setores 
governistas da UNE, proposta conclamada pelos para-
governistas do “coletivo não vou me adaptar/ANEL”, que 
deixa o movimento refém das sabotagens e  do atraso 
político da burocracia estudantil, c) Ter uma política 
combativa de enfrentamento, pois ao contrário do que diz 
o DCE governista e seus satélites, a manifestação de 
impedimento ao CAD(Conselho de Administração da 
UNB) em junho do semestre passado, foi o que 
demonstrou nossa capacidade de mover as peças no 
tabuleiro, ainda que timidamente causando uma crise no 
“consenso José Geraldo”. Neste semestre temos de ampliar 
esta política de combate e não amortecê-la.  

Nossa luta tomará contornos concretos a partir da 
aliança entre estudantes e trabalhadores da UnB sob uma 
direção classista e anti-governista para a luta. É necessário 
organizarmos um calendário de agitação e propaganda 
contra fundações e a política neoliberal do Governo Lula. 
A estratégia da ação direta, que se opõe a metodologia 
de abocanhar pequenos espaços entre a pequena e 
podre burocracia dos conselhos univesitária, deve dar a 
tônica de nossas lutas com piquetes, impedimentos de 
CAD, manifestações e ocupações.     

   
Reorganizar os CA’s sob as bandeiras do 

classismo e da ação direta! Combater a política 
neoliberal da Reitoria e do DCE governista! 

Fora fundações parasitas!
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TODO APOIO AS OCUPAÇÕES DOS CA’s! ABAIXO O REUNI! 

No atual semestre , a Universidade de 
Brasília vem presenciando diversas 
ocupações de centros acadêmicos (CA’s) e 
diretórios acadêmicos (DA’s). Muitas 
ocupações começaram de maneira 
espontânea e independente. Porém com o 
passar do semestre, outros cursos que 
sofriam de falta de espaço em seus 
departamentos e lutavam por um espaço 
mais digno para seus CA’s, perceberam a 
oportunidade e também começaram a 
ocupar salas, já que suas reivindicações 
não eram ouvidas. 

Cada curso que está ocupando uma sala 
(CASESO, CACOMP, CADIN, CALET, 
CACIF, CAAMB) ou está em processo de 
ocupação, possui suas particularidades na 
luta por espaço dentro da UnB. Muitos 
deles lutavam há anos por um espaço 
físico de interação e organização estudantil 
que comportasse a demanda de alunos dos 
cursos, que cresce a cada semestre. Na 
maioria dos casos, os espaços cedidos pela 
Universidade eram insuficientes, como são 
os casos dos cursos de Serviço Social, 
Biblioteconomia e Arquivologia. 

Mas por que será que tantas ocupações 
estão ocorrendo logo agora e de maneira 
conjunta? Qual foi a causa comum desse 
movimento? Apesar de muitos cursos não 
terem percebido, ou debatido seriamente 
sobre isso, o que se tem por trás dessas 
ocupações é um embate, intencional ou 
não, contra o Reuni, pois este é 
incompatível com uma Universidade 
que pretenda ter espaços de socialização 
e organização estudantil, já que 
desestrutura a função da Universidade, 
tornando-a apenas em um centro de 
profissionalização e de ensino de má 
qualidade, sem extensão e sem pesquisa. 
A falta de espaço para convívio e atuação 
política dos estudantes na própria 
Universidade era um efeito esperado e 
desejado pelo governo, como já foi 
denunciado em outras edições de “O 
Germinal”.  

Contudo, nem todos os Ca’s que 
atualmente ocupam uma sala colocaram 
em suas pautas uma crítica ao Reuni. 
Como é o caso de Ciências Ambientais, 
um curso novo criado nesse último 
semestre. Mesmo sendo este vítima dessa 
expansão que fere a autonomia 

universitária e que cria cursos sem ter ao 
menos um local planejado para um CA: 
somente vai superlotando departamentos já 
existentes, como é o caso também da 
Museologia, que foi inaugurado sem CA e 
em um departamento pequeno (CID) que 
já abriga dois cursos que há anos espera a 
construção de uma nova faculdade 
(FACE). 

O CASESO foi o primeiro a tocar na 
questão do Reuni, e logo recebeu repressão 
da reitoria, que ameaçou chamar a polícia, 
além de ter se utilizado do site para 
distorcer informações e colocar a 
comunidade acadêmica contra a ocupação 
legítima. Pode-se perceber que, sem 
unificação das pautas e apoio mútuo, o 
movimento corre sério risco de sofrer 
repressões, diante da fragmentação. 

O comitê consensual: as ocupações 
reféns do DCE pelego! 

Com a possibilidade das ocupações 
iniciarem uma campanha anti-Reuni, 
através do CASESO, a direção do DCE, 
segmento da Reitoria petista no 
movimento estudantil da UnB, apressou-se 
a se pronunciar e a criar instrumentos para 
impedir a possibilidade das ocupações se 
tornarem em uma luta de 
caráter abertamente anti-governista, contra 
o Reuni e a Reitoria. A convocação de um 
CEB no mesmo horário e dia em que as 
ocupações se reuniriam de forma 
independente para debater suas pautas e 
aprofundar o debate político foi um 
exemplo disso.     

No CEB do dia 01/10, que teve como 
pauta as ocupações, a direção do DCE 
(PT) apresentou sua linha de afastamento 
do debate político. O centro da 
argumentação do governismo se 
encontrava na suposta defesa das 
ocupações, porém , apontando claramente 
a defesa do Reuni, reafirmando a 
possibilidade de “disputar o Reuni por 
dentro”. Tal argumentação do DCE, tendo 
em vista a estrutura de aplicação do Reuni 
por decretos, metas, e por conseqüência, a 
imposição e quebra da autonomia 
universitária, significa na prática: 1)manter 
uma blindagem ao Reitor e a política 
neoliberal do Governo Lula; 2)assegurar a 
continuidade da aplicação da Reforma 

Universitária (sendo o Reuni parte dela) 
que visa e reestruturação das universidades 
federais brasileiras sob o marcos das 
exigências do capitalismo; 3) no atual 
processo de ocupações de CA’s poderá 
levar a derrota a luta dos estudantes e a 
perda das atuais conquistas no longo 
prazo, já que, a reivindicação justa por 
maiores e melhores espaços de 
organização estudantil é incompatível com 
o programa do Reuni, que visa dobrar o 
número de estudantes sem fazer o mesmo 
com a infra-estrutura universitária. 

A oposição Combativa Classista e 
Independente ao DCE-UnB aponta então 
que, a tarefa dos estudantes para se ter 
uma luta conseqüente e vitoriosa pelas 
pautas específicas das ocupações é 
transformá-las em combate aberto e 
geral contra o Reitor governista e a 
política implementada pelo mesmo de 
reestruturação produtiva da 
universidade, através do Reuni, 
fundações privadas, etc. Porém, a linha 
política hegemônica no atual processo de 
luta, não é outra senão a governista, 
representada pela direção do DCE, onde o 
corporativismo e o legalismo burguês, sob 
o discurso de manter a “unidade do 
movimento” e as “pautas consensuais” 
(política de rebaixamento de pautas), 
demonstram-se as principais armas para a 
vitória dos governistas e verdadeiras 
camisas de força para o avanço da ação 
direta estudantil. 

O ponto ápice de consolidação de tal 
política foi a criação de mais um “comitê 
consensual” das ocupações, que representa 
uma reedição da política frentista, que tem 
como objetivo e conseqüências práticas: a 
subordinação da luta político-
organizativa estudantil ao 
“denominador comum” que existirá 
entre os ditos anti-governistas, ou 
melhor, para-governistas (PSTU e Psol) 
e governistas (PT e PCdoB), onde 
obviamente as questões profundas, 
como o combate ao Reuni, não entrará 
nas “pautas consensuais”. Ficando assim 
o movimento, em nome da suposta 
“unidade”, claramente refém da política 
neoliberal do DCE/Reitoria, sendo que, 
esse “comitê das ocupações” mesmo que 
pressionado pela ação direta e pela 



demanda estudantil concreta não levará a 
luta até suas as últimas conseqüências: 
Reorganizar a oposição de base ao Reuni e 
ao Governo Lula/Reitoria!   

Diante desse processo de lutas a Oposição 
CCI defende: 1) A defesa do método de 
ação direta estudantil em contraposição 
ao legalismo burguês e a via 

burocrática; 2) Que a unidade concreta 
entre as ocupações deve ser através do 
combate geral contra o Reuni e a 
política neoliberal do Governo 
Lula/Reitor José Geraldo; 3) Pela 
intransigência classista na luta, 
combatendo a conciliação através de 
mesas de negociação com a Reitoria, 
patrões e governo; 4) Contra a política 

frentista que deixa a luta refém dos 
pelegos do DCE; 5) Pela polarização e 
combate claro aos governistas da 
UNE/DCE, visando à fortificação das 
oposições anti-governistas e classistas, 
único método capaz de reorganizar o 
movimento estudantil.   

__________________________________________________________________________________________ 

ELEIÇÕES NAS CIÊNCIAS SOCIAIS: Pstu tem um "caso" com os governistas! 
Nos dias 20 e 21 de outubro ocorrerão as 
eleições para o CA de sociologia (CASO) 
e o CA de antropologia (ANTRO) da UnB. 
As chapas que disputam à direção do 
CASO são: LutaSociais (Oposição CCI) e 
Caso Contigo (PSTU, FOE-UNE e 
DCE/PT);  Já as que disputam a direção do 
ANTRO são: Antro Ativo (UJS e FOE-
UNE) e “I Will Survive” (independentes). 
Esta eleição vem nos mostrando como a 
luta e as discussões são pedagógicas para 
os estudantes, por isso, é necessário fazer 
uma breve análise deste processo, 
respondendo os questionamentos e 
refutando as calúnias.  

Um discurso que perpassa todas as chapas 
(exceto a chapa LutaSocias) é o jargão 
pós-moderno do “pluralismo”, segundo o 
qual as mesmas devem se abster da 
disputas e das polêmicas programáticas em 
nome de um “CA plural e não-
normativo”(sic). Nós, da Oposição CCI, 
afirmamos que o “pluralismo” defendido 
pelas chapas nada mais é que uma máscara 
para a garantia da aplicação da linha 
pequeno-burguesa e governista, ou seja, da 
manutenção das coisas tal como já estão. 
Somente a partir do combate e da disputa 
política é que o Movimento Estudantil 
pode avançar qualitativamente, caso 
contrário permanecerá afundado no 
fanfarrismo e na despolitização e sem um 
programa que dê conta de responder aos 
desafios colocados para os estudantes e 
trabalhadores, ou seja, sem um programa 
anti-governista.       
O PSTU, compondo a mesma chapa que o 
DCE/PT, no último debate (14/10), sob o 
discurso de que é necessário saber 
“dialogar com a base” se contentou em 
apresentar a proposta de “debater 
posteriomente“ o REUNI (já que  setores 
dentro da chapa o defendem), não ter 
posição sobre as Fundações de Direito 
Privado e se manteve mudo perante a UNE 
e a reorganização do ME combativo, 
acusando de sectária a chapa LutaSociais 
que apresentou um programa claro: anti-
governista e classista. Fica evidente que o 
“saber dialogar com a base”, apresentado 
pelo PSTU, é na verdade mais uma 
fraseologia vazia para justificar sua 
política de subir no aparato a qualquer 

custo e de frente-única programática com 
os governistas do DCE/PT.  

Entendemos que é necessário sim defender 
a intransigência classista, o que significa: 
se manter firme nos postos de combate 
da classe trabalhadora, não se vender ao 
governismo e ao pós-modernismo 
burguês por crachás da entidade de base 
e, sobre tudo, em tempos de ataque 
brutal aos trabalhadores e aos 
estudantes (tal como feito pela Reforma 
Universitária de Lula/PT), a 
intransigência significa defender um 
programa concreto para combater tais 
ataques e reorganizar de fato nosso 
movimento. 

Se não bastasse o frentismo, no mesmo 
debate das chapas (14/10), uma militante 
do PSTU fez uma acusação mentirosa 
contra a Oposição CCI, acusando um ex-
militante da Oposição, Glauco Luiz, de 
compor a gestão do CAHIS com uma 
militante do PT. A isso nós respondemos 
que: 1°) A eleição do CAHIS foi realizada 
no início de 2007 e a CCI foi formada no 
final do mesmo ano (vide 1º boletim de 
setembro), portanto a gestão não era uma 
coalizão CCI/PT, tal como fez entender a 
acusação; 2º) A própria criação da CCI, 
chamada pelo Glauco, foi resultado 
também da avaliação negativa de tal gestão 
e da adoção da linha que hoje defendemos. 
3º) A tal militante do PT, atualmente é do 
PSTU, ou seja, ambos romperam e 
modificaram suas linhas políticas. Isto 
revela aos estudantes o nível do cretinismo 
político que este partido chegou para fugir 
do debate e da realidade: sua incapacidade 
de construir um programa independente da 
UNE e de combate às Reformas 
Neoliberais do governo Lula. 
Fomos questionados sobre outros dois 
pontos fundamentais: 1º) a democracia 
dentro do C.A, no qual distorcendo nossas 
visões fomos acusados de querer 
impor/fazer uma ditadura contra os 
estudantes de CS; esse é o preço que se 
paga por se ter um programa concreto e 
disputar com o governismo e os grupo de 
amigos, ambos burocráticos e anti-éticos. 
Respondemos: a) estamos em processo 
eleitoral no qual a base decide qual da 

chapas, que estão no mesmo patamar de 
disputa, ganharão o pleito; b) defendemos 
a radical democracia estudantil e proletária 
na UnB, com a dissolução dos Conselhos 
Universitários e a estrutura departamental 
antidemocráticos pela construção de 
Conselhos Comunitários, assim como no 
C.A defendemos que a base decida por 
uma chapa e um programa,  combinado 
com o poder das assembléias e a 
revogabilidade de mandato. 2º) A 
discussão de “minorias” foi outro ponto de 
divergência. Em nossa visão devemos 
organizar e unificar em uma mesma Centra 
de Classe o movimento sindical, popular e 
estudantil, organizar e unificar os 
movimentos das mulheres e negros 
trabalhadores, assim como os movimentos 
indígenas combativos.  Já os setores pós-
modernos da CS  não acreditam na 
unidade dos explorados/trabalhadores, nem 
na centralidade da luta de classes, não 
vêem que os setores burgueses e 
privilegiados nunca levarão a luta de 
emancipação integral até as últimas 
conseqüências, ao contrário, trairão esta 
luta e a levarão para a legalidade que só 
garante direito e cumprimento aos ricos.    
O caminho correto nem sempre é o 
caminho mais fácil, e a ação política com 
sinceridade e seriedade muitas vezes é 
atacada pelo oportunismo calunioso e o 
infantilismo pequeno-burguês. Porém, 
mais do que nunca, reafirmamos que, ao 
contrário da tática de se adaptar às 
condições políticas atrasadas que estão 
dadas, sustentar um programa classista, 
mesmo que em certos momentos se tenha 
que caminhar “contra a correnteza” 
(atuando como minoria), é o caminho 
correto a se seguir para avançar a 
consciência da base. 

AVANTE A LUTA ESTUDANTIL 
CLASSISTA E COMBATIVA! 

PELA CONSTRUÇÃO DA 
UNIVERSIDADE POPULAR! 

JUNTE-SE A OPOSIÇÃO CCI! 

Para ler o programa da chapa 
LutaSocias acesse o site da CCI: 
oposicaocci.blogspot.com 
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Unificar a Greve e as Pautas de Luta! 
Para enterder o processo:  

No mês de novembro (2009) os trabalhadores da UnB foram 
surpreendidos mais uma vez pelo inaceitável corte da URP 
(Unidade de Referência de Preços), gratificação incorporada 
pela luta dos servidores no ano de 1991 referente a perdas 
salariais que aconteceram em 1989, que atualmente representa 
26,05% do salário. A ação foi movida pelo TCU (Tribunal de 
Contas da União)  na qual alega a inviabilidade do pagamento da 
URP aos trabalhadores contratados nos anos recentes (cerca de 
500).  As direções sindicais têm esperado em vão as ações 
judiciais promovidas pelo STF.   

Após uma breve exposição dos fatos é necessário realizar uma 
análise mais aprofundada da situação. Ao contrário do que 
afirmam as direções da ADUNB, SINTFUB e DCE, a Oposição 
Combativa Classista e Independente (CCI) ao DCE entende que 
este corte de salários está alçado em uma política neoliberal para 
a educação superior. Os cortes de gratificações semelhantes a 
URP foram realizados a nível nacional em diversas outras 
universidades, além do mais, as condições de trabalho  vem 
sendo atacadas em diversas frentes como vemos na UnB com o 
avanço da terceirização, quebra da isonomia salarial, perdas de 
gratificações, aumento do contrato de professores temporários 
em detrimento dos efetivos etc.  

Dessa forma, esta política ditada através dos órgãos federais 
(TCU etc) compõe uma parte do todo integrado que é o 
programa para educação do Governo Lula/PT alicerçado a 
burguesia nacional, que vem precarizando e atingindo vários  
aspectos da universidade mas  que abre a possibilidade da luta 
unificada 

Os limites da Luta:  

Mas os estudantes e trabalhadores precisam ter claro que este 
movimento nasce de forma limitada onde as direções tanto 
sindicais como estudantis são governistas como é o caso de 
DCE/PT e Sintifub/CUT ou pior são de centro-direita como a 
direção da ADUNB. Onde os dois primeiros visarão blindar o 
Reitor(José Geraldo – PT) e o governo, e a direção da ADUNB 
fazer uma oposição oportunista ao reitor para juntamente com 
antigos setores thimotystas calcar um cargo nas próxima 
eleições.     

Independente destas diferenças burocráticas, estes setores 
apresentam uma política comum para a luta: a adequação a 
legalidade burguesa, o coorporativismo e a burocratização dos 
processos de mobilização.Os efeitos dessa política  podem ser 
percebidos  de forma clara: O atraso da greve e a espera pelo 
STF nesses meses  são exemplos disso, o que jogou a 
mobilização para um período ruim na véspera de férias;  a 
proposta de realização da assembléia dos 3 setores mediada pelo 
Reitor (2009) é outro exemplo, assim como, o posicionamento 
da direção da Adunb na assembléia (24/11/2009) em recuar sua 
proposição para uma paralisação de 3 dias e não a greve por 
tempo indeterminado até a conquista da URP.    

A conseqüência desta política da burocracia estudantil e sindical 
é a derrota para o movimento. Que não responde aos ataques 
estratégicos desferidos a educação superior pelo governo Lula e 
leva a mobilização ficar a reboque das instâncias legais que 
paralisam a luta ou promovem conquistas rebaixadas e 
superficiais. 

A Política Combativa: 

 Nós acreditamos que apesar deste quadro é possível recuperar a 
URP com a luta combativa dos trabalhadores, assim como 
achamos mais que necessário ampliar e unificar as pautas de 
Luta de todos os setores proletários da universidade.  

Por isso a Oposição CCI defende: 1º Avançar a luta com Ação 
Direta: ocupações dos órgãos responsáveis (TCU, Reitoria, 
MEC etc), marchas e fechamento de ruas, piquetes na entrada 
dos prédios do campus, construção da greve unificada entre 
estudantes professores e técnicos administrativos. 2º 
Incorporação das pautas prioritárias dos estudantes e 
terceirizados- (Fim do REUNI, ampliação da  assistência 
estudantil,  fim das fundações privadas e incorporação dos 
terceirizados ao quadro efetivo). 3º Fortalecer e Construir um 
Movimento de Oposição na Base Estudantil e Sindical: Nós 
acreditamos que a luta não avançará através de comitês 
consensuais da burocracia, pois esta é incapaz de abrir um 
processo real de luta política anti-governista. Desde já se faz 
necessário construir e fortalecer as oposições, único meio capaz 
de reorganizar nossa classe.  

Viva a Ação Direta Proletária!                                                           
Una-se a Oposição Classista Combativa e Independente ao DCE-UnB  



 



O GERMINAL
Boletim da Oposição C.C.I.

oposicaocci.blogspot.com  estudantes_classistas@yahoo.com.br

Nº 14, Março de 2010.

Editorial:
A Oposição Estudantil CCI - Combativa, Classista e Independente ao DCE da UnB, saúda todos calouros, para-

benizando-os pela difícil conquista que é superar o afunilamento elitista de ingresso nas Universidades Públicas. Achamos 
importante os novos estudantes tomarem parte não só nos assuntos acadêmicos mas também nas lutas do Movimento 
Estudantil (ME), uma vez que nossas tarefas e batalhas vão justamente no sentido de melhoria das Universidades, comba-
tendo o que as precariza. (Acompanhe o texte seguinte.) Assim, chamamos os calouros a estarem participando das 
Assembléias Estudantis e da tarefa de reorganização dos Centros Acadêmicos (CA's) e Movimentos de Curso.

Para isso, a Oposição CCI se articula nacionalmente através da Rede Estudantil Classista e Combativa (RECC), 
pólo aglutinador de entidades de base que se opõem à UNE e ao governismo. Compreendemos ser necessário romper 
organizacionalmente com esse setor, uma vez que não passa de um braço do Governo Lula/PT em meio aos estudantes, 
servindo como escudaria direta para que programas de cunho neoliberal, como REUNI e ProUni, venham se implementan-
do. A RECC e a CCI se apóiam no princípio da ação direta, ou seja, mobilização pelas próprias forças dos estudantes, 
rechaçando a via parlamentar e eleitoral, que durante a história só nos mostrou o caminho reformista das derrotas.

Una-se à Oposição CCI! 
Pela reorganização do Movimento Estudantil! Abaixo a UNE pelega!

Para esse início de 2010, se faz necessário Na UnB, essa política neoliberal mantêm sua 
apresentar aos calouros e estudantes de forma geral a aplicação com a gestão populista do Reitor José 
atual conjuntura política que vive a UnB. Geraldo/PT e seus braços de apoio nas direções governis-

As universidades “públicas” no Brasil, desde o tas do DCE/Une e SINTFUB/Cut. Como denunciado 
início do governo neoliberal de Lula/PT, vem sofrendo anteriormente pela Oposição CCI e como vem ocorrendo, a 
vários ataques que visam adequar (à maneira do Banco reestruturação da universidade ataca tanto os alunos (com 
Mundial) o ensino superior à nova fase de reestruturação falta de salas, falta de professores, reformulação do 
produtiva e aos interesses dos grandes capitalistas. Essa currículo, falta de verba etc.), quanto os trabalhadores (com 
política de reestruturação é um projeto amplo e profundo, fim da dedicação exclusiva, aumento de carga horária, 
que engloba diversos níveis de ensino (fundamental, contratos temporários, terceirização, corte salarial, corte de 
médio, superior), atingindo direitos trabalhistas etc.). 
assim a educação brasileira Ano passado tivemos um 
como um todo. Atualmente, longo período de mobiliza-
essas políticas, formuladas ções que surgiram diante 
n o  P D E  ( P l a n o  d e  dos diversos problemas 
D e s e n v o l v i m e n t o  enfrentados pelos estudan-
Educacional), estão a todo tes e servidores dentro da 
vapor nas universidades e Universidade, problemas 
escolas de todo o país. que vem se agravando ano 

S e n d o  a s s i m ,  após ano. As principais lutas 
devemos entender que a foram contra o recadastra-
reestruturação da universidade pública brasileira vem mento das Fundações de Direito Privado - parasitas e 
como um conjunto de políticas que visam um determinado corruptas -, as ocupações de CA's pela falta de espaço, a 
fim: privatizar a educação, produzindo conhecimentos greve dos três setores (estudantes, funcionários e profes-
científicos e mão-de-obra barata para as empresas. A sores) pela URP e as mobilizações pelo 13º para os preca-
Universidade forma uma elite de pesquisadores, que rizados do HUB que, graças às direções pelegas das 
trabalharão em condições precarizadas para atender as entidades dos três setores, não resultaram em vitórias e 
empresas, e ao mesmo tempo cria um grande número de continuam na ordem do dia para o 1º/2010.
vagas e grandes escolões superiores. Apesar de o governo No final do 1º semestre de 2009 tivemos um 
implementar a Reforma Universitária de forma fragmenta- momento importante na luta contra as fundações com a 
da, dividida em vários programas como o REUNI, PROUNI, implosão do Conselho Administrativo (CAD), que votaria o 
ENEM, ENADE, Fundações de direito privado, todas elas re-credenciamento da FINATEC (ver boletim nº11). Porém, 
estão interligadas formando um ataque nítido à classe a política legalista e pelega de “sensibilização dos conse-
trabalhadora. lheiros”, com base num suposto posicionamento do Reitor 

Avançam os ataques neoliberais aos estudantes e trabalhadores! 
Organizar a resistência ativa!



contrário às fundações (sic) anunciado pelo DCE/PT e pela 13º por conta da afirmação de ilegalidade para com o tipo 
“oposição” oportunista do PSTU, só nos apontam o cami- de contrato (direto pela UnB/ contratados como pessoa 
nho das derrotas, já que o próprio Reitor em declarações jurídica, os chamados “precarizados”), os “precarizados” 
pregressas e em entrevista à Agência de notícias da UnB perderam na reivindicação mas acumularam na sua 
–SECOM (datada de 30/12/09) afirma claramente: “No experiência de organização. Já no dia 15 de Janeiro deste 
caso das fundações, qual foi o princípio que prevaleceu no ano, em um processo de terceirização de 493 postos de 
final de 2009? A recriação das fundações a partir de critéri- trabalho antes exercidos pelos “precarizados” do HUB, 
os determinados pelo próprio Consuni.”. Ou seja, o que cerca de 100 trabalhadores foram demitidos (20%!), sendo 
está colocado pela Reitoria/DCE/PT não é um posiciona- que tais demissões estão também motivadas pela perse-
mento contrário a parasitagem das fundações e sim uma guição política à greve ocorrida no final de 2009. É neces-
defesa de sua legalização. Em meio a toda falácia gover- sário mais do que nunca a solidariedade de classe com a 
nista, a UnB (em 27 de novembro de 2009) re-credenciou a luta e as reivindicações dos precarizados e terceirizados, 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e fração mais explorada da classe proletária da UnB. 
Tecnológico do Hospital Universitário de Brasília (Fahub) e, 
recentemente, a FINATEC (envolvida nos escândalos de O estudante proletário precisa seguir um caminho de luta! 
corrupção em 2008) exigiu o recredenciamento para “sair 
do vermelho”, o que indica para esse ano de 2010 a neces- Tendo feito um panorama geral das lutas na UnB, 
sidade de se organizar desde já a agitação e propaganda é importante que se reafirme a trincheira de classe e as 
em defesa da ação direta contra as fundações privadas. convicções dos estudantes organizados na Oposição CCI. 

Ainda ano passado a luta dos trabalhadores Diante uma conjuntura de ofensiva por parte da burguesia, 
contra a retirada da URP (que representa 26% dos salári- na qual o Governo Lula/PT e seus apêndices no movimento 
os!) encontrou sérias barreiras no sindicalismo corporativis- sindical (CUT) e estudantil (UNE) tem a missão histórica de 
ta expresso nas direções do SINTFUB e ADUnB, que garantir a reestruturação produtiva via “Reformas 
desmobilizaram as categorias em nome da espera dos Neoliberais”, se coloca como tarefa central para trabalha-
trâmites jurídicos deixando o dores e estudantes: transformar 
movimento refém da legalidade- as lutas específicas e econômicas 
política burguesa (prova disso é a em combate político e global 
deflagração da greve apenas no contra as reformas neoliberais 
final de novembro, posicionamen- aplicadas a nível federal (tal como 
to contra piquetes etc.) e, junta- a retirada da URP!) pelo Governo 
mente com o DCE, visando Lula/PT; rompendo e combaten-
blindar a política da reitoria, do o governismo e o reformismo 
fizeram mesas conjuntas e atos (combatendo as direções do 
com o reitor/PT. O salário dos SINTFUB, ADUnB e DCE) 
professores e funcionários já são caminhando para reorganização 
baixos, segundo dados da própria de nossa classe.
SECOM: “Só em 2009, de 586 Por isso a Oposição CCI 
convocados 248 já desistiram da aponta para esse turbulento 
UnB por conta dos salários começo de ano: a) Pela defesa da 
baixos” e o MPOG ainda quer Greve Unificada de toda a classe 
cortar gastos. No caso dos trabalhadora da UnB (professo-
servidores, mais de 500 estão res, servidores e estudantes) 
sem receber a URP desde o mês de novembro do ano contra o corte salarial da URP e pela incorporação das 
passado, porém as primeiras assembléias do ano demons- principais pautas do Movimento Estudantil (fim das funda-
tram a continuidade do legalismo e do corporativismo das ções privadas, pela assistência estudantil, contra o Reuni) 
direções sindicais do SINTFUB e ADUnB, tal como já era e dos trabalhadores precarizados e terceirizados (contra as 
de se esperar. demissões, pela incorporação no quadro efetivo);  b) Em 

Outro fato que ocorreu no final do ano de 2009, defesa da combatividade nas lutas, com ocupações de 
paralela a luta da URP, foi a greve dos trabalhadores órgãos públicos, marchas  e fechamentos de rua, piquetes 
precarizados do HUB. Tais trabalhadores, que não possu- e greve unificada;  c)Pela construção de um movimento de 
em os direitos mais básicos, se lançaram em greve em oposição classista e combativo na base estudantil e 
defesa do 13º salário (atropelando a direção do Sintfub) no sindical, de caráter anti-governista (contra a CUT e UNE) 
mês de dezembro. Em panfleto defendendo a greve, a que combata as direções pelegas da ADUnB, SINTFUB e 
Oposição CCI pontuou que: "O avanço das terceirizações e DCE que ficam a reboque da legalidade e da política 
da flexibilização dos direitos trabalhistas é elemento burguesa, que só leva as derrotas e conquistas rebaixadas. 
constitutivo da política neoliberal implementada pelo 
Governo Lula e pelos capitalistas. A forma como isso pode 

Pela greve unificada e combativa!ser observado na UnB é que a maioria esmagadora da 
Nenhuma ilusão nas direções pelegas e governistas!mão-de-obra da universidade se dá através de terceiriza-

ção ou contrato direto da UnB (contratos sem carteira- ABAIXO AS DEMISSÕES NO HUB! 
assinada, sem férias, 13º etc.).” Não conseguindo obter o Nem ENEM, nem vestibular: Acesso Livre Já!

Acompanhe no blog da CCI as datas das nossas atividades na semana da calourada:

oposicaocci.blogspot.com
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Nº 15, Abril de 2010.

A Greve Unificada da UnB, iniciada no dia 9 de nosso por direito. Aliás, pelo que vem se desdobrando nos 
março pelos professores, já passa de um mês de duração. A trâmites da AGU (Advocacia Geral da União), os trabalhadores 
assembléia realizada pelo movimento estudantil (no dia 16/03) parecem estar sendo enrolados outra vez. Deste modo, a análise 
que aprovou a participação na greve e que contou com cerca de de que para vencermos a batalha da URP temos que apostar 
400 estudantes, confirmou a defesa dos posicionamentos que a numa suposta “contradição” no governo, é uma formulação 
Oposição CCI vinha fazendo desde o final de 2009: deflagra- produzida pelos setores petistas do (Sintfub e DCE) que além 
ção de greve estudantil e defesa da unificação, com pautas de se apoiar em uma tática eleitoreira/ oportunista ela obscure-
estudantis e com piquetes/ ação direta (ver boletim germinal nº ce a natureza burguesa do Governo de Lula e seus ataques aos 
13 de novembro de 2009). A greve, pelo caráter agressivo do trabalhadores do campo e da cidade.
corte salarial (26%), conta com boa adesão de professores e 
servidores do quadro. As Conseqüências do Reformismo na Greve da UnB:

Apesar disso, o movimento grevista apresenta no seu No movimento estudantil, o DCE leva uma prática de 
interior uma série de problemáticas que se colocam como sabotagem da greve não encaminhando seriamente as tarefas 
obstáculos ao avanço da luta atual. Os organismos de direção principais da greve (como iniciação de piquetes, panfletagens, 
do movimento tal como a ADUNB (Thimotistas) , o DCE (PT- divulgação de assembléias etc.) E no movimento sindical, 
UNE) e o Sintfub (PT-CUT), hegemonizados claramente por vemos o corporativismo se revelar na secundarização realizada 
forças políticas legalistas e governistas vem levando o movi- pela diretoria do Sintifub e Adunb à luta dos terceirizados e 
mento a confusão, defendendo aná lise errônea de que há uma contratados, ocasionando no fato de que a maior parte dos 
contradição no Estado, entre o Ministério do Planejamento e o trabalhadores de serviços da UnB, que são terceirizados, 
Governo Lula/Dilma, e que a tática para obter a URP em ano continua trabalhando, já que não foram incorporados à greve.
eleitoral é apostar na exigência de que Lula/Dilma defendam os Apesar de uma pressão da base pela radicalização do 
trabalhadores da UnB. movimento, causada pela ineficácia da espera legal ao STF, as 

Como já havíamos denunciado no boletim nº 13 a diretorias continuam apostando em atos comportados: em 
retirada da URP (gratificação salarial de professores e servido- carreatas organizadas pela polícia, juntamente com parlamen-
res instituída em 89) que já foi nacional e atualmente tem na tares do PT, métodos judiciais e principalmente apostando na 
UnB um de seus últimos bastiões, faz parte de um ataque global mídia burguesa para “pressionar” os órgãos públicos. Este 
implementado na educação brasileira. Como veremos esses último método se apresenta extremamente problemático, pois 
ataques tem ampla dimensão: além de não representar uma pressão real, coloca o movimento 

refém do jogo burguês legalista, defendido pela mídia, que 
O Papel Burguês do PT (Lula e Dilma): paralisa o avanço da luta combativa dos trabalhadores, levan-

A intransigência  e  atraso  do  Governo  do-nos a derrota.
Federal/Ministé rio do Planejamento em não pagar a URP A linha estratégica governista das direções foi 
demonstram o caráter estratégico de sua política de precariza- explicitada no ato na CONAE (Conferência Nacional de 
ção do trabalho e da universidade pública. Esta e outras Educação), no dia 29/03, que contou com uma saudável ação 
medidas fazem parte da Reforma Trabalhista Neoliberal que combativa de ocupação da sala de eventos do Ulisses 
vem sendo implementada pelo Governo do PT conjuntamente Guimarães. Mas na qual os pronunciamentos traidores dos 
á burguesia brasileira. Tem o objetivo de adequar o Brasil ao diretores sindicais se colocaram a apoiar esta mesma conferên-
modelo imperialista de flexibilização trabalhista e competitivi- cia “tripartite” (governo, empresários e trabalhadores) , que 
dade internacional. vem legitimando vários ataques a educação, como a implemen-

O Projeto de Lei 549/2009, é exemplo disso, já tação do Novo ENEMbular.
aprovado no senado federal visa congelar os salários dos Fica claro durante esse período de greve que a 
servidores por 10 anos e reduzir drasticamente os custos estratégia eleitoral da direção do DCE/PT e sua política de freio 
públicos. Além disso, tramita na Câmara e no Senado Federal o e boicote para as lutas materiais (tal como a greve unificada na 
PLP 248 e a PEC 341/09, medidas que instituem a demissão UnB) faz parte de sua linha reformista que reforça o paralelis-
sem direito à ampla defesa no serviço público e a “regulamen- mo na luta. Esta política paralelista se da com o reforço de 
tação” do direito de greve. “lutas” de cunho democrático-burguê s/nacional- desenvolvi-

Deste modo as recentes declarações do presidente mentis ta (“Fora Arruda/Ética na política”, “Petróleo é nosso”, 
Lula pelo pagamento da URP, não devem ser encaradas como etc.) ao mesmo tempo em que desestabiliza e enfraquece as 
uma faceta bondosa a ser aplaudida e sim como resultado de lutas e econômicas/materiais . Isso faz com que os trabalhado-
nossa luta. Não devemos aplaudir o patrão por conceder o que é res não acumulem força na base e os deixa refém das lutas 

Avançar a Greve Geral contra o Governo!
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legalistas para apoio de legendas eleitorais, como o PT. Para ofensiva ao governo e ao empresariado, é necessário que 
além da verborragia vazia do DCE defendendo a “massifica- unifiquemos a luta da URP à luta contra o PL 549/2009, contra 
ção” e “radicalização” da greve (sic), fica claro aos estudantes a terceirização e as fundações privadas nas universidades. 
sinceros que seus reais compromissos com o Governo e com a Visando a construção de uma greve geral na educação e no 
política burguesa impossibilitam que tal direção encaminhe a serviço público, acumulando forças através de um combativo 
luta para a vitória. Muito maior do que a fala comprometida e movimento nacional de oposição sindical, popular e estudantil.
apodrecida dos diretores do DCE, a realidade nos mostra que a Para a continuidade e ampliação da luta na UnB é necessário 
greve estudantil está sendo boicotada. O paralelismo reformis- termos claro que a polarização é entre os Trabalhadores x 
ta sujeita as lutas materiais/econô micas ao corporativismo, ao Estado (Lula e MPOG) e Empresariado, por isso devemos 
pacifismo e a derrota. acumular nossas forças mantendo a greve e não acreditando 

em promessas dos poderosos. Queremos medidas concretas!

Construir uma greve geral na educação:
Deste modo, ao contrário das diretorias que preten- Não aos ataques da Burguesia e 

dem fragmentar e parcializar as lutas, visando não fazer um 
enfretamento estratégico com o Governo Lula e os pacotes de Lula ao ensino! Construir a 
educacionais capitalistas, a Oposição CCI aponta que para os 
estudantes e trabalhadores da educação superarem a atual Greve Geral na Educação!
condição meramente reativa da luta, e passarmos a uma contra-

R E C C

Foi no dia 10 de outubro de 1973 que o estudante de pela PM ou Polícia Federal foram a resposta dada a luta 
Geologia da UnB e líder estudantil, Honestino Guimarães, foi combativa e justa dos estudantes. A recente luta na USP em 
morto e “desapareceu” nas mãos dos militares brasileiros. junho de 2009, contra as demissões e contra a parceria privada 
Fatos como esses e muitos outros, como o assassinato do de curso a distância na universidade, confrontou brutalmente o 
estudante secundarista Edson Luís em 28 de março de 68, choque dentro dos limites do campus.
marcam com sangue a história do movimento estudantil no Nós defendemos que a questão de segurança deve ser 
Brasil. Uma história de longo combate aos ataques a educação garantida pelos próprios estudantes e trabalhadores da univer-
e de luta de vida ou morte contra a polícia do Estado Brasileiro sidade e através de um conjunto de reivindicações: a) Melhor 
a serviço das elites nacionais e internacionais. iluminação do campus e dos caminhos que ligam a L2, b) 

Esses foram militantes heróicos a qual devemos maior contratação de funcionários na UnB, c) que os CA’s, 
relembrar a todo o momento sua bravura na luta do povo. Uma espaço de luta dos estudantes, expulsem os traficantes e 
de suas grandes bandeiras foi exatamente a luta pela expulsão condenem o uso de drogas ilícitas nas dependências físicas do 
da repressão burguesa nos campus das universidades brasilei- mesmo e d) que o movimento estudantil e sindical criem 
ras, que conseguiu relativa vitória com o veto a entrada da PM espaços próprios de discussão, julgamento e execução de 
nos campus a partir dos anos 80. Estes estudantes e trabalhado- medidas de segurança.
res estavam cientes do papel que a polícia cumpre na sociedade A política do DCE é a política burguesa, pois defen-
capitalista e na luta de classes: a repressão, o assassinato aos dem implicitamente que os problemas estruturais da educação 
trabalhadores e estudantes (nas favelas, no campo, nas greves e estão resolvidos, bastam ser disputados aqui e ali os programas 
nas escolas), e a defesa de um Estado corrupto dos grandes postos, dado que o seu partido (PT) ocupa o cargo central do 
proprietários. Estado. Mas os problemas da educação estão longe de ser 

Apesar disso, atualmente vemos grupelhos da direita solucionados, e reservam aos estudantes proletários uma dura e 
(o que já era esperado) e da dita “esquerda” exigirem a polícia violenta batalha pela derrubada do domínio burguês sobre a 
militar no campus da UnB. A diretoria do DCE/PT é um dos universidade. Ser contra a polícia no campus universitário é 
maiores pilares desta política, que no segundo semestre de não conciliar com o inimigo de classe, é lutar contra a repressão 
2009 apoiaram a proposta de participação do DCE no comitê ao Movimento Estudantil e Sindical, é tomar partido na luta de 
de segurança pública do GDF e a presença da PM no campus. classes em defesa do povo pobre e trabalhador.
Desta forma, sujam a história do movimento estudantil, que 
lutou por independência na organização dos estudantes e 
trabalhadores. Mais timidamente, vemos os para-governistas/ Fora Polícia Militar da UnB! Fora DCE 
reformistas do PSTU defendendo os sindicatos de policiais.

Os movimentos de ocupação de reitoria ocorridos no Burguês! Pro uma universidade sob 
Brasil inteiro durante os anos de 2007 e 2008, tem muito a nos 

controle dos trabalhadores!ensinar sobre a repressão policial. A perseguição política, o 
jubilamento, o espancamento e a prisão de estudantes feitos 

Por que não queremos a polícia na UnB



Nº 16, Junho de 2010.

Nos últimos dois meses, a UnB viveu um período tante ressaltar que a combatividade desenvolvida pela base 
de greve unificada entre professores, funcionários e estudan- no início da greve não foi capaz de re-configurar uma nova 
tes, tendo como pauta central a luta contra o corte salarial de direção ao movimento, o que manteve a hegemonia política 
26% (relativos à URP) dos trabalhadores. É fundamental da “frente unida” da burocracia governista e thimotysta. 
para a clareza de todos que o corte da URP está inserido Paulatinamente foi se organizando por parte da 
em uma estratégia neoliberal do Governo Lula/PT de burocracia governista, tanto a sindical quanto a estudantil, o 
precarização do trabalho e da universidade pública. boicote da luta e se reconduzindo a greve para o afastamento 
Sendo assim, as políticas de corte salarial se articulam da combatividade. Dois erros fundamentais dessa política 
com outros projetos, tal como o REUNI, as fundações foram: 1º) A defesa de uma suposta “contradição interna” no 
privadas etc. As provas disso Governo Federal  entre 
são a retirada da URP em Lula/PT e o Ministério do 
outras universidades públicas Planejamento. Esta falsa 
do país e o fato de que na UnB suposição, uma vez que o 
os salários dos trabalhadores Governo agia sob uma 
que entraram depois de 2008 política unitária (como ficará 
(com o Reuni) são os mais claro nas declarações de Lula, 
ameaçados desde o começo. citadas a seguir), pretendeu 

Tal ataque violento blindar o Governismo e 
aos trabalhadores iniciou um obscurecer seu verdadeiro 
processo de mobilização que, caráter neoliberal e antipopu-
apesar de ter tido uma grande lar*. Com a estratégia de 
adesão em determinado “explorar/disputar” tais 
momento, teve como caracte- “contradições” (sic), as táticas 
rísticas políticas durante todo o processo: o corporativismo adotadas foram atos midiáticos e pacifistas, ao invés de 
e o legalismo levado a cabo pelas direções governistas do construir mecanismos efetivos de pressão. E a tática parla-
DCE e Sintfub e a direitista da ADUnB. Essa linha levou o mentarista do PSTU foi também de “desgastar” o governo 
movimento grevista a ficar refém da legalidade burguesa, através da mídia; 2º) A defesa legalista da continuidade da 
apostando em atos midiáticos de pressão parlamentar e teve luta através da justiça burguesa, tal como expresso na fala do 
como resultados notórios: o fim da greve dos professores diretor do Sintfub, Mauro Mendes: “a luta agora é no STF” 
(10/05) sem uma garantia concreta da URP; o fim da greve (Fonte: SECOM), conduziu a um recuo ainda maior da ação 
estudantil (18/05); a aprovação do calendário no CEPE - direta grevista, tendo tal amansamento da greve o objetivo 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (20/05) e o de não prejudicar a tática de ação judicial. Como sempre, tal 
enfraquecimento da greve dos funcionários. linha legalista se voltou contra os próprios trabalhadores, 

imobilizando os grevistas que confiavam na mesma justiça 
burguesa, pois contribuiu para dividir professores e funcio-As ações combativas e a hegemonia governista
nários quando concedeu liminar favorável a URP somente O início da greve, no entanto, foi marcado pelo 
aos primeiros, ameaçau colocar a greve na ilegalidade etc. anseio combativo da base estudantil expresso na Assembléia 

Geral com cerca de 400 estudantes que deflagrou greve, 
defendendo o “Fim das Fundações Privadas”, “Fora Cursos O corporativismo e o legalismo derrotam a greve 
Pagos”, assim como o método de piquetes (mesmo com o unificada
DCE/PT defendendo posição contrária nas assembléias do Com opção traidora da maior parte dos professores 
ano passado). A tentativa de ocupação do CCBB e a ocupa- de saírem do movimento unificado, a greve dos estudantes e 
ção do CONAE também foram marcantes no início da dos funcionários sofreu um forte impacto negativo. A 
greve. Estava claro, porém, que as direções pelegas não oposição CCI tínhamos a clareza que, caso não houvesse 
levariam a ação direta até as últimas conseqüências e uma radicalização, por parte dos setores ainda em greve, a 
inclusive a sabotariam. Um exemplo disso foi o trote greve estudantil não passaria de uma formalidade, já que os 
“solidário” e remunerado (sic) do DCE marcado para o estudantes estavam sofrendo assédio moral por parte dos 
mesmo dia de uma das manifestações unificadas. É impor- professores que estavam dando testes, faltas etc. Do mesmo 

Algumas lições da GREVE - UnB
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modo, a greve dos servidores ficaria extremamente enfra- go/civilidade” não traz vitórias concretas para os trabalhado-
quecida com o retorno à normalidade das atividades acadê- res e estudantes. Ao confiar nas vias burocrático-
micas e com o isolamento de uma greve que começou institucionais, a proposta dos estudantes foi completamente 
unificada. atropelada pelos conselheiros reacionários. Mesmo o 

No dia 13 de maio foi deliberada em assembléia abaixo-assinado, proposto pelos governistas para "sensibili-
estudantil a continuidade da greve e a não aprovação do zar" o conselho, de nada adiantou, e a ameaça da perda 
calendário acadêmico no CEPE (Conselho de Ensino salarial dos servidores permanece ainda mais forte.
Pesquisa e Extensão), já que este prejudicaria as greves, em 
especial a dos estudantes, e as atividades acadêmicas em Reorganizar o Movimento Estudantil e Sindical 
geral, tendo em vista o fechamento do R.U, biblioteca, Apesar da derrota da greve e da vitória do gover-
secretarias etc. Os estudantes, após esta assembléia, desce- nismo, o processo de greve, assim como todo processo de 
ram em manifestação para a reunião do CEPE, onde a maior luta proletária, deve ser concretamente analisado pelos 
parte dos estudantes e servidores presentes implodiram o militantes sinceros. É extraindo as lições corretas das lutas, 
CEPE, com vistas a efetivar a deliberação da assembléia. Tal vitoriosas ou derrotadas, que acumularemos experiência e 
ação combativa foi acompa- forjaremos as condições reais 
nhada pelos gritos histéricos do para as vitórias futuras! Para 
governismo e da direita tal, concebemos como tarefa 
clamando pela “civilidade”, estratégica dos estudantes 
pela “responsabilidade” e pela proletários a criação e fortale-
“democracia na universidade” cimento das oposições estu-
(sic). Nós da Oposição CCI dantis, que não devem ter como 
afirmamos que não temos objetivo principal “conquistar 
compromisso nenhum com a os aparatos e direções”, mas 
lógica parlamentarista de sim se constituir  como 
conciliação de classe, traido- embriões do processo de 
ra e oportunista da diretoria reorganização da luta, da base 
do DCE e sua base de apoio para cima. A Rede Estudantil 
reacionária e pequeno- Classista e Combativa - 
burguesa, afirmamos que a RECC se pretende a este 
democracia burguesa não passa de uma fachada, assim objetivo, já articulando a nível nacional tais oposições, 
como os apodrecidos conselhos “70-15-15” da burocra- assim como defende e busca construir alianças com entida-
cia universitária. des e oposições sindicais classistas e combativas, se organi-

zando em um Movimento de Oposições Sindical-Popular-
A prática é o critério da verdade Estudantil, para combater o governismo neoliberal e o 

É exatamente nesse final de greve que se pode reformismo, tanto de esquerda como de direita.
ver mais claramente o caráter conciliador das direções Nós da Oposição CCI só temos compromisso com 
governistas, que caminham articuladas com o Governo o terreno da luta de classe. É nela que nos encontramos e nos 
Lula/PT levando as greves e suas pautas reivindicativas comprometemos a desenvolvê-la até as últimas conseqüên-
para a derrota, sendo peça chave para o Governo aplicar cias, defendendo os interesses imediatos e históricos da 
a reestruturação produtiva do capitalismo e o ataque aos classe proletária. Convocamos todos os estudantes a se 
trabalhadores. Foram exatamente nesses últimos dias da juntarem na Oposição Combativa, Classista e Independente 
greve que o peleguismo foi mais funesto: O DCE/PT, na ao DCE-UnB!
assembléia que decretou o fim da greve estudantil, fazendo 

ABAIXO O GOVERNISMO!coro contra as ações combativas dos estudantes com o setor 
mais podre e reacionário auto-intitulado “Aliança pela FORA FUNDAÇÕES! FORA BURGUESIA DA UNB!
Liberdade”, aprovou uma deliberação contra a implosão do VIVA O MOVIMENTO ESTUDANTIL-PROLETÁRIO!
CEPE (que se realizaria dia 20/05) e pelo “convencimento” 

NEM ENEM, NEM VESTIBULAR: ACESSO LIVRE JÁ!dos conselheiros reacionários, afim de que estes não apro-
vassem o “calendário”. Tal fato foi denunciado pela 

* As declarações do Governo Lula/PT no dia 10 de maio de 2010 Oposição CCI como uma verdadeira traição na luta em 
deixam claro o caráter neoliberal de tal governo quando afirma 

defesa da URP. Nesta reunião do CEPE, como havíamos que deve-se descontar os dias parados dos servidores públicos em 
alertado, o calendário acadêmico foi realmente aprovado, greve, não ceder às reivindicações e se possível declarar ilegais 
inclusive com os votos estudantis favoráveis da “Aliança as greves, já que “ministro e dirigente não é sindicalista",disse 

Lula. (Fonte: http://www.gazetadopovo.com.br - 10/05/2010 - pela Liberdade” (desrespeitando o posicionamento da 
‘Lula pede que ministros endureçam com servidores em greve’)  assembléia!). Isto demonstrou que o discurso do “diálo-

___________________ 
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Nº 17, Agosto de 2010.

Encerraram as eleições para DCE. Novamente a
Chapa hegemonizada politicamente pelo PT conseguiu a
maioria dos votos, emendando o segundo ano de mandato dos
governistas no órgão de representação dos estudantes de nossa
universidade.Avitória é, sem sombra de dúvidas, resultado do
árduo trabalho da gestão anterior, agora reeleita: muitas festas
organizadas na UnB, criação de consensos com setores
burgueses e direitistas da universidade, irresponsabilidade
com lutas fundamentais como o claro boicote a greve deste 1º
semestre, o não enfrentamento com a Reitoria nem com o
governo Lula e seus projetos Neoliberais. A rede estudantil de
apoio da gestão anterior, marcada pelo respaldo de muitos
CA's farristas e burocráticos da UnB assim como das
Empresas Juniores, constituiu certamente uma base para a
reeleição da Chapa 1 –Amanhã Vai Ser Maior.

O processo eleitoral foi marcado pela baixa partici-
pação dos estudantes, que pode ser verificado em última
instância pelo número de votantes, que decaiu significativa-
mente das eleições passadas, atingindo menos de 3800 dos
cerca de 30 mil estudantes matriculados. Apesar disto não
deslegitimar o processo, pois se atingiu o quorum previsto, é
sim um fator negativo para o Movimento Estudantil de uma
forma geral que, ao contrário do delírio dos governistas da
Chapa 1, parece não ter acumulado muito em lutas no último
período. Isto é resultado, primeiro, do nível elevado de
despolitização, desinteresse e desorganização do conjunto dos
estudantes cuja última gestão “Pra Fazer Diferente” é peça
ativa, acrescido aos problemas imediatos na má divulgação
dos debates entre chapas, por exemplo.

Por outro lado, o alto número de integrantes que
certas chapas possuíam, não representava participação ou
mobilização de fato. Pior que isso, muitas pessoas inscritas
nas chapas nem sequer possuíam concordância política ou até
desconheciam o programa da mesma, isto quando certos
nomes não foram incluídos sem a devida permissão dos
indivíduos. Quer dizer, um claro oportunismo! As chapas que
dispararam nesta corrida de inscrição de laranjas foram as
chapa 1 – do PT, UJS, PV, já mencionada e a 3 – “Quem Sabe
Faz a Hora”, do PSTU, PSOL e PCB, com 53 e 79 membros,
respectivamente. E mesmo a Chapa 4, do PCO, ainda que
tivesse um número baixo de membros, não escapou deste tipo
de formação, utilizando do apelo da amizade, e não necessari-
amente da concordância política, para adesão de membros na
chapa: a barganha do coleguismo! Dessa forma foi unânime
entre as chapas 1, 3 e 4 o modo aparatista, oportunista e
burocrático pelos quais se formaram para disputar o DCE.

Vale, por último, fazer uma menção à chapa 5
"Aliança pela Liberdade" e o fortalecimento da direita na
universidade. Utilizando-se de um discurso supostamente
apolítico e anti-partidário, a chapa 5 conseguiu iludir muitos

estudantes ao defender um "pragmatismo responsável" em
detrimento da política estudantil usual que, segundo eles, está
historicamente ligada a assuntos externos à universidade,
legando a segundo plano os assuntos que "realmente interfe-
rem no cotidiano dos estudantes". Isso se agravaria ainda
mais, nos dizem ainda, em decorrência de partidos políticos
que se utilizam do movimento estudantil e suas entidades para
defender seus próprios fins, e não os dos estudantes.

Não obstante esse discurso, um dos ex-membros da
Aliança pela Liberdade durante o último ano é hoje candidato
a deputado federal pelo ultra-burguês e megacorrupto DEM
(partido esse que representa o que há de mais nefasto no nosso
país, cobrindo um vasto arco de reacionarismo desdeACM até
nosso falecido governador Arruda, passando por Kátia Abreu
e sua fascínora bancada ruralista), e vale da sua experiência
como conselheiro estudantil no Consuni para "aprimorar seu
currículo" de candidato - aprimoramento esse custeado pelos
votos recebidos pela Aliança pela Liberdade em 2009.
Somado a isso, a chapa 5 guarda relações amistosas com o
DCE da UFRGS, controlado por membros do PP, um deles
inclusive cadidato também a deputado estadual no RS. Como
se vê, há uma flagrante contradição entre o discurso "anti-
partidário" e a prática da chapa.

A chapa ainda se diz "apolítica", interessada somen-
te nos interesses dos estudantes. Isso é um engodo que chega a
ser ofensivo. A chapa, na realidade, é formada por liberais
muito cientes de suas visões políticas e de mundo. São
claramente contrários à existência da universidade pública, de
qualquer forma de direitos sociais que vão de encontro às
"inexoráveis leis do mercado", acham que questões socias e a
luta de classes devem ser tratadas como caso de polícia. Não
expressam isso claramente nas eleicões porque sabem que
serão apeados dos conselhos pelos estudantes. Escondem suas
visões burguesas dentro de falso um discurso de "pragmatis-
mo, eficiência e neutralidade." Esquecem, no entanto, que não
se pode ser netruo em um trem em movimento.

Neste processo eleitoral nós da Oposição CCI
tomamos a iniciativa de formar uma chapa que pudesse se
apresentar aos estudantes como alternativa política ao refor-
mismo e, organizacionalmente, ao aparatismo. O reformismo
é a linha política que privilegia o legalismo e não a ação direta,
apostando nos parlamentares para alcançar reivindicações e
que por vezes se tornam fim em si mesmas. O aparatismo é
caracterizado pela atividade dos partidos eleitoreiros que
enxergam nos órgãos de representação dos estudantes (como

A Oposição CCI e a Chapa 2 – Unidade Estudantil
Classista como alternativa aos estudantes combativos

Eleições para DCE da UnB – 2010

VITÓRIA DOS GOVERNISTAS: AMANHÃ VAI SER DERROTA

O GERMINAL
Boletim da Oposição C.C.I.Boletim da Oposição C.C.I.

oposicaocci.blogspot.com estudantes_classistas@yahoo.com.broposicaocci.blogspot.com estudantes_classistas@yahoo.com.br



DCE's, CA's, Grêmios) um fim quase em si mesmo, de modo
que o trabalho e o estágio de organização de base dos estudan-
tes importam menos do que os cargos de direção que se possa
ter. Vale tudo na disputa pelo aparato. Esta é, inclusive, uma
política que corrobora com a velha prática de utilizar posições
de importância no Movimento Estudantil para ter visibilidade
política para candidaturas às eleições burguesas (deputados,
senadores, governadores e presidente); quer dizer, a universi-
dade e o DCE se tornam uma “escola” e um trampolim para os
gestores do Estado capitalista. Rechaçamos veementemente
ambas as concepções e práticas no seio do Movimento
Estudantil.

Construímos a Chapa 2 – Unidade Estudantil
Classista juntamente com companheiros do MEPR e estudan-
tes independentes. Esta aliança tática foi fundamental para
evidenciarmos um programa Classista, onde a luta dos
estudantes seja ligada a dos trabalhadores, tanto da UnB como
do resto da cidade e do campo, única forma de obtermos
conquistas mais globais; Combativo, que privilegie a ação
direta como método desta luta, ou seja, que organizemos a
força coletiva dos estudantes para exigir dos governos e
reitoria nossas demandas para um ensino de qualidade e que
sirva ao povo, e; Democrático, onde as orientações para a luta
venham desde as instâncias de base, como assembléias de
curso e geral, até as instâncias centrais, ou seja, onde a maioria
dos estudantes possa participar e decidir.

O caráter tático desta aliança firmada esteve subme-
tido às nossas concepções programáticas centrais: destruir a
UNE e o governismo no movimento estudantil, assim como
denunciar suas Reformas Neoliberais, apresentando os
princípios que devem guiar nossa reorganização de massas.
No entanto, julgamos como negativo a não apresentação clara
da Rede Estudantil Classista e Combativa – RECC* como este
instrumento de aglutinação e reorganização estudantil, nem a
tarefa de construção de uma Central de Classe*, arma estraté-
gica do proletariado contra as ofensivas da burguesia, tendo
em vista as concepções equivocadas que os companheiros do
MEPR possuem sobre o Movimento Estudantil e o papel deste
na Luta de Classes no Brasil.

No entanto, a chapa 2 cumpriu outras tarefas intrans-
poníveis, sendo a única alternativa política que: 1) não foi
formada por partidos eleitorais e que rechaçava as eleições
burguesas por identificá-la como um circo para iludir o povo e
manter a ordem social tal como está, e; 2) como único grupo
que apontava que, para lutarmos contra a precarizante e
privatista Reforma Universitária que o Banco Mundial
“orienta” ao Governo Neoliberal de Lula, o único meio é pela
ruptura completa com a degenerada UNE e pela construção da
organização classista, combativa e independente dos estudan-

tes.
Nestes quesitos, todas as outras Chapas vacilavam.

A Chapa 1, dos governistas do PT e UJS, além de defenderem
a traidora UNE, não são capazes de admitir os efeitos nefastos
que o REUNI (parte da Reforma Universitária) trás às IFES do
Brasil, mas apontando que é possível disputa-lo.O que não
souberam explicar em nenhum debate foi o modo como
pretendem disputar um decreto presidencial e suas metas
basilares, que são imutáveis e que justamente caracterizam o
decreto: é óbvio para eles não existe tal disposição de alterar o
grosso do decreto REUNI do Lula! A Chapa 3, dos para-
governistas do PSTU e PSOL, no debate realizado no campi
de Ceilândia, afirmaram, também débil e categoricamente,
que “é sim possível disputar a Reforma Universitária” (sic).
Além, é claro, de não obterem acordo sobre a negação da
UNE, onde correntes do PSOLpossuem atuação e cargos, mas
que o PSTU abriu mão de seu programa para consolidar a
Chapa: certamente romper com a UNE governista é um ponto
não estratégico para os oportunistas do PSTU, já que é
negociável. A Chapa do PCO, 4, quando indagada sobre sua
ligação com a UNE no debate no Gama, acertou quando disse
que tal entidade é “indisputável” mas depois, contraditoria-
mente, disse que atuavam na entidade justamente para
“disputa-la”: nada mais incoerente!

A Oposição CCI não se constitui como um grupo de
oposição meramente eleitoral. Somos uma Oposição de Base
e pretendemos impulsionar a reorganização do Movimento
Estudantil de baixo para cima, e não ao contrário, com uma
política e estrutura classista e independente. Apesar da Chapa
que compomos, Unidade Estudantil Classista, ter obtido
poucos votos em relação ao total – 121, 3,2% do todo –, estes
devem ser votos qualitativos e de camaradas que certamente
esperamos encontrar nas linhas de frente da luta por uma
universidade que sirva às causas do povo!

Da mesma forma, passada as eleições, a Oposição
CCI se compromete com todos aqueles estudantes que
reconheceram a importância e justeza deste programa que
apresentamos e que votaram na Chapa 2, assim como todos os
demais estudantes-trabalhadores da universidade e aqueles
que sinceramente defendem a causa dos explorados: é exclusi-
vamente com os estudantes do povo e com a classe trabalhado-
ra que nos comprometemos. Convocamos todos estes para
cerrarem fileiras conosco na luta por uma universidade
popular. Nem um passo atrás: Unam-se a Oposição
Combativa, Classista e Independente!

As eleições passam, mas a luta nunca parou!

FORA FUNDAÇÕES E BURGUESIA PARASITAS DA UNB!
NEM ENEM, NEM VESTIBULAR: ACESSO LIVRE JÁ!
LUTAR PARA ESTUDAR: ESTUDAR PARA LUTAR!

__________
Nota:

*A defesa da RECC e da Central de Classe podem ser mais bem compreendidas nas teses que sustentamos: "Por um Movimento Estudantil
Classista e Combativo" e "Por uma Central de Classe", ambas disponíveis no sítio da Oposição CCI: www.oposicaocci.blogspot.com

Junte-se à Oposição CCI ao DCE-UnBJunte-se à Oposição CCI ao DCE-UnB

http://oposicaocci.blogspot.com/
estudantes_classistas@yahoo.com.br

http://oposicaocci.blogspot.com/
estudantes_classistas@yahoo.com.br
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Nº 18, Setembro/Outubro de 2010.

Nós da Oposição Combativa, Classista e
Independente ao DCE gostaríamos de saudar e parabenizar
os novos estudantes ingressos na universidade que conse-
guiram passar pelo filtro social elitista que é o vestibular.
Nós sabemos da dificuldade para um estudante proveniente
do sistema público conseguir passar pelo vestibular e
garantir sua vaga no escasso ensino superior de qualidade.
É bem sabido que a imensa maioria dos estudantes do
ensino médio público não consegue entrar nas universida-
des públicas e são, por conseqüência, jogados diretamente
no mercado de trabalho e/ou nas universidades privadas,
verdadeiras "escolonas de terceiro grau" que existem
somente para alimentar os volumosos lucros dos capitalis-
tas do ensino. A luta pela universalização do ensino público
superior é, portanto, uma pauta que diz respeito a todos os
filhos dos trabalhadores, tanto àqueles que conseguiram
vencer as barreiras de classe, quanto aos demais estudantes
excluídos de uma educação superior pública. Nós da
Oposição CCI nos dispomos a organizar os estudantes para
a luta pelo fim do vestibular, pelo acesso livre e contra todas
as formas tácitas e explícitas de privatização e sucateamen-
to da educação. Para tanto, é necessário que nós estudantes
nos aliemos às demais lutas dos trabalhadores, dentro e fora
da universidade, e que, soman-
do-as às nossas, sejamos capa-
zes de aglutinar forças para
conseguir nossas demandas.

Nesse aspec to , o
quadro sobre a expansão da UnB
é preocupante. De um lado,
temos a monumental propagan-
da governista sobre a suposta
democratização do ensino
superior promovida pelo
REUNI (programa de reestrutu-
ração e expansão das universi-
dades federais), do outro, vemos
cotidianamente a precarização da universidade e a manu-
tenção de sua elitização. Quanto a isso, os dados falam por
si só: no 1º vestibular de 2010, apenas 393 calouros, dos
mais de 3700, eram oriundos de escola pública; neste
segundo semestre, das 3.958 vagas abertas, somente 4%
delas foram preenchidas por alunos que estavam cursando o
3º em escolas públicas, isto é, apenas 154 estudantes - a
despeito de que o REUNI já vem sendo implementado há
cerca de dois anos, o que só demonstra a falácia do discurso

governista da “democratização” do ensino superior. Além
disso, os recursos que são passados pelo governo federal à
UnB são conhecidamente insuficientes para suprir as
necessidades da expansão de vagas. É por isso que vemos o
aumento de professores substitutos em detrimento dos
professores efetivos e concursados, cujo trabalho mais
flexível, não-exclusivo e barato se torna um dos instrumen-
tos para conseguir que as universidades se adequem às
metas meramente propagandistas do REUNI. Em relação
ao corpo de funcionários, o processo é semelhante: o
aumento de funcionários terceirizados, vivendo em um
regime de trabalho semi-escravo, assim como o corte
salarial de 26,05% de professores e funcionários do qua-
dro também é parte integrante da reestruturação promo-
vida pelo Governo neoliberal de Lula/PT.

Enquanto a reestruturação transcorre, a universi-
dade se torna cada vez mais dependente das famigeradas e
parasitárias Fundações Privadas ditas “de apoio”. Os
estudantes mais cientes da história recente da UnB podem
facilmente se lembrar delas: foi um caso de desvio de

finalidade (e de fortes indícios
de corrupção) envolvendo a
Finatec, no começo de 2008, que
levou à ocupação da reitoria e à
queda do então reitor Timothy
Muholland. Apesar de todo o
rebuliço que se seguiu a esse
fato, pouco se fez em relação à
existência das fundações. Os
defensores da privatização
sorrateira da universidade
argumentam que os recursos
captados pelas fundações são
imprescindíveis para o fomento

às pesquisas e ao desenvolvimento tecnológico ligado à
iniciativa privada. O que nós vemos, no entanto, é que as
fundações pouco fazem além de manusear majoritariamen-
te verbas públicas, sem nenhuma forma de controle e
fiscalização, e destiná-las aos fins que melhor correspon-
dem aos interesses de lucro dos diretores das fundações e
empresas privadas a elas associadas, à revelia da comunida-
de acadêmica e das necessidades do povo. É por isso que as

[ ]1

[ ]2

A Privatização da Universidade e as Fundações

REUNI e Vestibular 2010:
Precarização e elitização da Universidade
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fundações são inerentemente corruptas e servem às políti-
cas neoliberais que visam a privatização dos espaços
público de produção e difusão do conhecimento.

Em face desse quadro, como se encontra o movi-
mento estudantil? A atual gestão do DCE, Amanhã Vai Ser
Maior, reeleita no final do semestre passado, é hegemoniza-
da por membros do PT, o que a torna uma gestão governista,
isto é, correia de transmissão das políticas neoliberais do
Governo Lula/PT e palanque de promoção de candidaturas
petistas. Isso se evidencia no posicionamento do DCE sobre
o REUNI: ao invés de combatê-lo, busca disputá-lo dentro
dos marcos institucionais - o que é, por si só, impossível,
tendo em vista este se tratar de um decreto que não permite
que hajam alterações em seu corpo fundamental. No que
tange as fundações, o DCE/PT possui um posicionamento
dúbio e oportunista, ora sendo retoricamente contrário à sua
permanência, ora se omitindo covardemente sobre o
assunto, como nas eleições de DCE passadas. A base de
sustentação dos governistas é, por isso, C.A´s despolitiza-
dos que se resumem a produzir festas faraônicas e que em
nada têm contribuído para tocar as lutas estudantis. É por
isso que defendemos que os C.A´s devem ser prioritaria-
mente entidades de organização e luta política dos estudan-
tes, e não locais de promoção festas (usado até como

trampolim empresarial) e uso de drogas.
Para reorganizar o Movimento Estudantil não basta

conquistar essa ou aquela direção de CA ou DCE por meio
de acordos escusos e “orgias parlamentares”, como é prática
recorrente das organizações governistas (PT e PCdoB) e dos
para-governistas (PSOL e PSTU). Para que a luta estudantil
consiga ser vitoriosa é necessário derrotar o reformismo por
meio de oposições estudantis combativas, que defendam a
democracia estudantil e os métodos de ação direta, tais como
ocupações, fechamento de rua, greves etc. É importante que
se tenha um programa anti-governista, transformando cada
luta específica da base estudantil numa trincheira contra as
Reformas Neoliberais do Governo Federal/PT. Para além
dos escândalos oportunistas nos acusando de “fratricidas”
(sic) ou sectários (sic), a luta anti-governista é a única capaz
de unificar estudantes e trabalhadores da educação em uma
greve geral contra-ofensiva ao Governo e aos capitalistas do
ensino. Grande parte das derrotas, sofridas pelas lutas
estudantis nesses últimos anos, se deram em decorrência da
hegemonia governistas, da conciliação para-governista ou
da não compreensão de tal questão.

Convocamos os estudantes desejosos de construir
um movimento estudantil que não seja refém de parlamenta-
res, a fim de lutar pela universidade pública, universal, de
qualidade e a serviço da classe trabalhadora, a entrar em
contato conosco e encampar a luta por uma verdadeira
universidade popular, quebrando o muro que atualmente
separa a classe trabalhadora de suas aspirações. Ousar lutar é
ousar vencer!

Reorganizar o Movimento Estudantil para a
luta classista e combativa!

Junte-se à Oposição CCI ao DCE-UnBJunte-se à Oposição CCI ao DCE-UnB

http://oposicaocci.blogspot.com/
estudantes_classistas@yahoo.com.br

http://oposicaocci.blogspot.com/
estudantes_classistas@yahoo.com.br
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NEM ENEM, NEM VESTIBULAR: ACESSO LIVRE JÁ!
PELA EXTINÇÃO DAS FUNDAÇÕES PARASITAS DE APOIO AOS EMPRESÁRIOS!

FORA REUNI E A PRECARIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR!
EM DEFESA DA REDE ESTUDANTIL CLASSISTA E COMBATIVA – RECC!

_________________
Notas:
[1]
[2]

Tais informações podem ser pesquisadas no sítio do Correio Braziliense, em matérias publicadas nos dias 06/03 e 16/09/2010.
Apesar da pequena “vitória” do movimento grevista de professores e funcionários: manter o pagamento da URPaté o julgamento pela corte

do Supremo, ambas as categorias estão reféns da justiça burguesa que ainda pode cortar os salários.

Oposição CCI convida: Festival de Filmes
Festival de filmes durante o mês de Outubro, mês da Grande Revolução

na Rússia (1917), que busca exaltar a heróica e sangrenta luta da classe
trabalhadora, durante os séculos até o presente, contra a Burguesia e o
Estado.

06/10

13/10

20/10

27/10

– Sonho Real - Uma história de luta por moradia

– Libertárias

- Os Companheiros

– Poder Popular – Batalha do Chile

(por CMI)

(de Vicente Aranda)

(de Mario Monicelli)

(de Patricio Guzmán)
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Depois de, na última gestão, a direção governista do
DCE levar à derrota quase todas as reivindicações estudantis
da última greve, boicotando a mesma (não forman-
do/organizando efetivamente os atos e piquetes deliberados
em assembléias, por exemplo), era de se esperar que o recre-
denciamento da FINATEC (no dia 08/10) via CONSUNI, já
orquestrado pela Reitoria/PT, contasse com a cumplicidade e
passividade por parte da direção do movimento estudantil da
UnB.

Realmente, sendo fiel
ao nome de campanha, o DCE
conseguiu que o amanhã fosse
uma derrota ainda maior e mais
vergonhosa. Mesmo o movimen-
to estudantil tendo aprovado a
p a u t a “ P E L O F I M D A S
FUNDAÇÕES!” em histórica
assembléia (16/03), que decretou
a greve estudantil deste ano;
mesmo a luta contra a FINATEC
contendo um grande fator
objetivo/material e simbóli-
co/subjetivo para entusiasmar a
luta do movimento estudantil da UnB, fundação que motivou
a ocupação da reitoria em 2008, nada foi feito para organizar a
luta direta e o movimento estudantil, mais uma vez traído pela
burocrática direção governista de sua principal entidade
representativa, o Diretório Central dos Estudantes, lhe impõe
agora mais uma retumbante derrota.

É importante apontar quais são as principais causas
de tal derrota e, mesmo que de forma sintética, fazermos jus
aos gritos histéricos de “radicais!”, provindos da corja
reacionária, e tentar chegar à raiz do problema. Caso os
estudantes não consigam abstrair as lições das derrotas e
vitórias de suas lutas, não existe possibilidade de acúmulo
político, e, nesse caso, fica-se refém do triunfalismo parla-
mentarista que tenta “transformar” pelo discurso oportunista
cada derrota em uma grande vitória, ou, quando a traição está
tão descarada, tenta-se selar com o silêncio, ou através de mais
um acordo das cúpulas do parlamentarismo estudantil, sob o
nome de “comitê”. Tal é o que está acontecendo neste caso da
FINATEC.

Em reunião chamada pelo DCE no dia 30 de setem-
bro (um dia antes do primeiro CONSUNI que iria debater o

recredenciamento da FINATEC), seus diretores afirmavam
que havia grande possibilidade de vitória através do
CONSUNI, dizendo terem diversos conselheiros e setores da
Reitoria contrários ao recredenciamento. Sua atuação prática
nos posteriores CONSUNI's (01/10 e 08/10) foi balizada
inteiramente nas possibilidades de manobras político-
burocráticas no interior de tal conselho anti-democrático da
UnB . O que é importante ressaltar é: 1º) Que as táticas de

manobras burocráticas internas
tiveram carater totalmente
irresponsável, se verificarmos os
grandes interesses econômicos
envolvidos no recredenciamento
da FINATEC, assim como os
claros interesses políticos da
Reitoria/PT em recadastrá-la, já
que o avanço do marco regulató-
rio das Fundações Privadas é
justamente a diretriz do Governo
Federal/PT ; 2º) A direção
governista do DCE, ao defender a
visão do parlamentarismo
estudantil de que se poderia lutar

contra as fundações por vias internas da burocracia universitá-
ria, tratou de não mobilizar os estudantes quando este era o
único meio que poderíamos conquistar o não recredenciamen-
to da FINATEC (no plano imediato), assim como proporcio-
nar um acúmulo futuro maior: a ação direta das massas
estudantis em oposição aos podres conselhos. No fim das
contas, as direções petistas do DCE e Reitoria atuaram
conjuntamente para o recredenciamento da FINATEC, tal
como demonstra alguns fatos: a tática de diálogo (sic) no
CONSUNI; a realização da primeira reunião chamada pelo
DCE para apenas dois dias antes do primeiro CONSUNI; a
convocação de um CEB para o dia 07/10, marcado para um dia
antes do segundo CONSUNI (que aprovou o recredenciamen-
to!), com cinco pautas, sendo a pauta da FINATEC a última
delas; a não convocação de uma assembléia geral estudantil, a
não ser 19 dias depois do já consumado recredenciamento
pelo CONSUNI .

É valido lembrar outra recente experiência que os
estudantes da UnB tiveram com a falácia da “disputa” dos
conselhos superiores e antidemocráticos: No processo de
greve unificada do início deste ano, o CEPE iria aprovar o
calendário acadêmico para que as aulas começassem, mesmo
com os estudantes e os técnicos ainda em greve, o que signifi-
cava começar as aulas sem biblioteca, RU ou passe-estudantil,
fato que prejudicaria principalmente os estudantes de baixa

O esquecimento deseduca: aprender e superar os
erros passados

[1]

[2]

[3]

Amanhã, a derrota será maior:
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A maior e mais famigerada fundação privada e corrupta da unb - a FINATEC - é
recredenciada sem nenhuma mobilização do DCE.

Ocupação da Reitoria da UnB (2008) motivada pelos escândalos

da Finatec. Em 2010, problemas continuam.



renda. Na assembléia que decretou o fim da greve estudantil,
foi deliberado (com os apelos “civilizados” do DCE e da
“Aliança Pela Liberdade”) que ao invés de impedir que o
CEPE acontecesse, iria-se sensibilizar os conselheiros para
que o calendário não fosse aprovado. Tal como no atual caso
da FINATEC, o resultado foi uma esmagadora derrota! Como
a Oposição CCI alertava já em 2008:

(O Germinal, nº7)

Não é possível lutar contra as fundações privadas e
os conselhos universitários legitimando-os e, principalmente,
tendo uma linha política governista, de apoio ao Governo
neoliberal de Lula/PT. O que o próprio Governo faz é justa-
mente legalizar e ampliar o papel das fundações com a MP
495/2010, e a estratégia governista local, representada no
reitor petista José Geraldo, dando uma prova cabal disso com
o recredenciamento da FINATEC. O papel da direção pelega
do DCE é fazer aquilo que as entidades neoliberais como a
UNE já fazem em escala nacional:Através da desorganização,
desinformação e desmobilização da massa de estudantes,
manter a estabilidade política do regime e garantir a aprovação
dos principais “projetos” do Governo, tais como o REUNI e
fundações privadas, assim como boicotando as lutasreivindi-
cativas que possam respingar nas campanhas políticas
governistas ou na Reitoria/prefeitura, braço direito do
GovernoLula/PT a nível de UnB.

Uma das principais lições que tiramos sobre o
recredenciamento da FINATEC é que, só a partir da massifica-
ção da luta direcionada por um programa combativo é que as
bases estudantis podem vencer suas pautas reivindicativas. E
mais ainda, só a partir da massificação da luta é que as bases
estudantis podem, por sua própria experiência coletiva,
avançar pedagogicamente para o caminho correto, compreen-
der o papel nefasto que a direção governista vem trazendo ao
movimento. É justamente desse processo pedagógico,
decorrente da massificação da luta, que o DCE tem medo. Por
isso as assembléias gerais não são divulgadas adequadamente,
nada se fala sobre o recredenciamento da FINATEC, não se
mobiliza os CentrosAcadêmicos.Aatual direção do DCE está
compromissada demais organizando o próximo mega-show
para entorpecer a juventude, se esquecendo que o DCE não é
uma empresa Júnior, e sim uma entidade para a organização da
luta estudantil, uma entidade que carrega em seu nome a
história de tantos que entregaram suas vidas em combate.

Para justificarem a sua degeneração governista e

"pôrra-lôca"/empresarial, a direção do DCE joga a culpa para
os estudantes pela baixa participação e mobilização, como se,
há 2 anos atrás, mais de 2.000 estudantes não tivessem
ocupado a reitoria, como se ano passado,não tivéssemos as
ocupações de CAs, este ano a greve estudantil etc. Culpabiliza
o estudantado quando, na verdade, em todos esses processos
de luta, a direção eleitoreira do DCE agiu como uma verdadei-
ra inimiga dos estudantes.

Dessa forma, na última assembléia geral (27/10) foi
aprovado, conjuntamente, pela frente do parlamentarismo
estudantil na UnB (DCE-PT, PSOL e PSTU) um “pacote” que
já prepara o futuro fracasso da luta contra as fundações
privadas. Essas propostas consistem: a) Na formação de um
comitê unificado, b) Na realização de um plebiscito contra a
Finatec e c) Na disputa dos conselhos universitários. É
importante frisar que o DCE não defendeu tais encaminha-
mentos sem motivos. Os "comitês unificados por "consenso"
já se mostraram ser umas das armas mais eficazes para os
governistas do DCE frearem as mobilizações, através da
sabotagem das tarefas e emperrando pela "falta consenso" as
deliberações mais avançadas. Já o plebiscito se constitui,
essencialmente, em uma tática legalista, que não possui poder
de pressão nenhum. E os conselhos burocráticos apresentam-
se completamente caducos, como já exposto no texto. Se o
eixo central da campanha permanecer nestes marcos, os
estudantes ficarão completamente reféns da burocracia
governista e universitária e sairão derrotados, mais uma vez. É
dever dos estudantes sérios reverter esse quadro.

Para modificarmos os rumos desta luta, se faz
necessário que os estudantes combativos intervenham nas
mobilizações diretas e nas assembléias, defendendo um outro
programa para o enfrentamento contra a Finatec e as
Fundações Privadas, a partir de: a) Organização por fora do
comitê burocrático, com a construção da mobilização na base
dos cursos (através das assembléias, passagens em salas,
propaganda e atividades); b) O boicote aos conselhos univer-
sitários e c) Levar a mobilização de base à ocupação do órgão
responsável pela aprovação/legalização da nova gestão da
Finatec (MEC ou Ministério Público). Além disso, temos que
ter claro que, neste momento de refluxo das lutas e da hegemo-
nia dos governistas, é imprescindível que os estudantes se
agrupem em uma oposição estudantil combativa, que tenha
como papel dar uma dinamicidade na análise dos processos de
luta, disputando a consciência do estudantado através do
combate ao parlamentarismo estudantil e tomando parte ativa
nas principais lutas e mobilizações, através da defesa de um
programa classista e combativo.

Conclamamos a todos os estudantes construírem
desde suas bases (CAs, assembléias de curso) a luta contra as
fundações privadas!

“Separar a luta por
melhores condições materiais de ensino da luta de democrati-
zação da universidade é a receita para a pior das derrotas. Tal
separação é justamente a manifestação prática do programa
reformista de efetivar a luta por vias legalistas e por etapas.
Por isso, a diferença de fundo com a oposição CCI é a da
perspectiva combativa e classista, e, finalmente, revolucioná-
ria, versus o parlamentarismo estudantil” .

Princípio para a luta geral contra as fundações
privadas: o anti-governismo e o compromisso.

Próximos passos: entre a derrota e a reversão do
quadro para a vitória

FORA FUNDAÇÕES DE APOIO AOS EMPRESÁRIOS! OUSAR LUTAR, OUSAR VENCER!
Junte-se à Oposição CCI!

_______________________________________
Notas:
[1]chegando até mesmo a propor a ridícula tática de fazer exaustivas
inscrições durante a reunião do CONSUNI para impedir que se
chegasse à pauta da FINATEC.
[2]AMedida Provisória 495/2010 demonstra tal afirmação.

[3]Nesta assembléia, fora a tratoragem anti-democrática da mesa,
que aprovou as propostas contraditórias por "pacotes". Mais uma
vez a frente unida do parlamentareismo estudantil, PSTU, PSOLe PT
votaram todos juntos pelo respeito aos conselhos burocráticos e por
um plebicito furado como tática central.
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Nós da Oposição Combativa, Classista e passou houve também manifestações pela assistência estudan-
Independente ao DCE-UnB saudamos os novos calouros que til na inauguração do Beijódromo, poucos dias após esta 
passaram pelo tradicional filtro social elitista: o vestibu- ocorreu outra manifestação na reitoria, organizada pelos 
lar/PAS. Visando contribuir para o acúmulo político dos novos estudantes do Gama, que contou com a participação de cerca 
estudantes, fazemos este balanço geral das lutas em 2010 e de 250 estudantes. Os estudantes de Planaltina que fizeram 
apontamentos para os desafios do Movimento Estudantil diversas manifestações por alimentação e moradia, chegaram 
Proletário em 2011. inclusive a ocupar no início de fevereiro um prédio inutilizado 

Neste ano que passou não faltaram condições deste campus (a Casa Digital) por dez dias seguidos em defesa 
objetivas e subjetivas para organizar e gerar acúmulo na luta da moradia estudantil. Mas a direção petista do DCE faz 
pelos direitos dos estudantes, professores e servidores. No questão de fragmentar e desviar a luta dos estudantes, que 
entanto, graças a política pelega (traidora) da direção do DCE sofrem com o sucateador REUNI, para proteger eleitoralmen-
(gestão “Amanhã vai ser maior” ligada ao PT) a UnB começa o te o governo e a reitoria.
1º semestre de 2011 sem nenhuma mobilização política 
concreta, com o DCE prevendo as novas festas megalomanía- Novas Batalhas em 2011: Um convite a luta combativa!
cas, com os CA’s despolitizados e do outro lado o Governo 
Dilma/PT prevendo cortes gigantescos a educação. Para Neste início de 2011 muitas lutas estão por vir. O 
entender como o ano de 2011 começou assim, vamos voltar ao Governo Dilma/PT anuncia um novo pacote de ataques a 
início de 2010, que começou com uma greve unificada entre classe trabalhadora com o maior corte de verbas públicas da 
professores, estudantes e servidores. história do Brasil. No total serão cortados 50 bilhões do 

orçamento, 3,1 bilhões apenas da educação. Tais cortes irão se 
A Greve Unificada e lutas em 2010: somar ao processo de precarização das condições de estudo e 

de trabalho na UnB. O PLP 549/09 prevê um congelamento 
Durante dois meses a UnB esteve em greve unificada salarial de 10 anos aos servidores públicos, fato que levou os 

cuja pauta central era a luta contra o corte salarial (URP) de servidores da UnB aprovarem um indicativo de Greve para o 
mais de 26% do salário dos servidores e professores imposto dia 28 de março deste ano. As más condições nos novos campis 
pelo governo federal. Em assembléia histórica  400 estudantes (Planaltina, Gama e Ceilandia) provavelmente irão piorar, a 
aderiram a greve e aprovaram, dentre outras, as pautas “Fora situação da Casa do Estudante e da moradia universitária em 
Cursos Pagos” e o “Fim das Fundações Privadas”, assim como geral (em todos os campis!) anuncia um desenlace trágico para 
a formação de piquetes. Formando assim um cenário propício os estudantes-proletários que dependem deste direito. Além da 
para se ganhar antigas pautas do movimento e brecar vários crescente terceirização e privatização de vários serviços 
aspectos das reformas neoliberais que assolam o ensino básicos. Sendo assim, somente uma política anti-governista 
superior público. No início da greve houve inclusive bastante pode unificar as lutas dos estudantes e trabalhadores da UnB 
radicalização das bases a despeito da direção do DCE praticar identificando o Governo Dilma e a Reitoria/PT e suas parcei-
a sabotagem do movimento estudantil (não organizado ras (UNE, CUT) como inimigas de nossas reivindicação.  
piquetes, marcando “trote solidário” em dia de manifestação, Por isso a Oposição CCI faz um chamado a todos os 
etc). estudantes combativos para: 1) Unificar as pautas reivindicati-

Apesar da pressão pela radicalização vinda da base vas pela assistência estudantil em todos os campis – Planaltina, 
que materializou-se em ações diretas como a tentativa de Ceilandia, Gama e Darcy; 2) Unificar a luta estudantil às 
ocupação do CCBB (sede provisória do Governo Federal) demais demandas dos servidores da UnB, tendo claro que os 
onde houve confronto com a polícia, e na efetiva ocupação do inimigos são os mesmo e as pautas de reivindicação, mesmo 
CONAE (Conferencia Nacional de Educação), as direções que diferenciadas tem um mesmo ponto de partida, que é a 
sindicais e estudantis paralizaram sempre o movimento e política neoliberal do Governo; 3) Que é necessário a massifi-
desarmaram-no na medida em que condenavam a ação direta e cação da luta através da ação direta estudantil e proletária, com 
jogavam toda sua confiança na conciliação de classes, na fechamentos de rua e ocupação de órgãos públicos. Só assim 
“greve legal”, deixando a luta morrer no STF. não seremos traídos pela burocracia universitária e governa-

Dentro e fora da UnB existem condições reais para mental e conseguiremos conquistar nossos direitos.
organizar a luta dos estudantes e trabalhadores. Neste ano que 

Nº 20 - Março de 2011.

Unificar as lutas contra os ataques do Governo Dilma/PT
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Avante, estudantes e trabalhadores da educação! Unir todos os Campis numa só luta!
Abaixo o governismo! Derrotar as reformas neoliberais do governo/reitoria! 



 



Se por um lado a chuva que caiu foi realmente forte,
do outro não se pode argumentar que os danos causados na UnB
foram culpa do acaso natural e que não poderiam ser evitados,
uma vez que as universidade públicas são vítima de anos de
políticas de precarização e privatização, que não prevêem
manutenção da estrutura dos prédios, que expandem os cursos e
as vagas sem garantia de nenhuma qualidade da educação,
buscando apenas a formação de semi-técnicos para o mercado
de trabalho, voltado inteiramente para os interesses das empre-
sas e dos grandes capitalistas. Não se pode dizer que foi sim-
plesmente um problema que “caiu do céu”, pois quem nunca
viu o ceubinho ou as salas alagarem em qualquer chuvinha,
bicas jorrando, canos furados nas paredes do ICC, etc. Se
realmente existe um culpado, esse culpado é o Governo do PT
(Lula-Dilma) e a reitoria governista que aplica diretamente a
política neoliberal deste governo dentro da UnB.

Desde o seu início, a Oposição Combativa Classista e
Independente aponta a importância da luta contra a reforma
universitária neoliberal (REUNI, PROUNI, etc). Essa reforma
que visa ampliar a universidade sem contrabalancear com a
ampliação, na mesma proprorção, da estrutura universitária, já
mostram seus impactos, após anos de implementação.
Assistimos as péssimas condições de ensino, pesquisa e
trabalho, além da privatização da gestão e do financiamento das
Universidades públicas. Essa privatização, não garante uma
real “democratização” ou “inclusão social” tanto pelo seu
conteúdo quanto pela sua forma.

Na UnB, os estudantes e trabalhadores já sentem na
pele a diminuição na qualidade da vida universitária. O REUNI
(com prazo até 2012) já vai para a reta final e deixa seus danos:
superlotação (déficit de salas, linhas de ônibus, filas e bolsas),
superexploração do trabalho (terceirização, flexibilização do
contrato docente), criação de cursos sem estrutura (Gama ainda
espera seu campi), além da privatização através dos convênios e
fundações privadas.

Por isso achamos que os estudantes-proletários
devem atacar o mal pela raiz. A precarização tem uma causa (as
políticas neoliberais) e seus defensores (os governistas). O
evento da chuva evidencia a precarização da UnB, e esta não
será contornada apenas com verbas emergenciais, porque é um
problema estrutural e nacional da educação pública.

O atual corte de 50 bilhões do orçamento público terá
suas consequências na educação e na UnB.Aproximadamente 3
bilhões serão cortados esse ano da educação, e mais 13 milhões
só na UnB. A situação que era ruim pode piorar. Um exemplo
são as bolsas permanência, já que a Reitoria, orientada pelo
corte na educação, reduzirá 2/3 das bolsa, ou seja, serão dispo-

nibilizadas esse semestre apenas 500 bolsas pemanência! Em
um momento onde o número de alunos por curso e a relação
aluno/professor estão aumentando, com a “criação” novos
campi (sic), ao invés da universidade garantir as bolsas para que
os estudantes possam estudar, a Reitoria irá cortar 1000 bolsas!

Nesta conjuntura, a direção governista do DCE
representa uma barreira para a luta estudantil na UnB.
Analisando de forma crítica e honesta três protestos recentes
feitos pelo movimento estudantil (A manifestação dos estudan-
tes do Gama e da Ceilandia na reitoria, no dia 25/03;Amanifes-
tação dos mesmos estudantes no Buriti, no dia 01/04; e a
manifestação contra os cortes na educação na esplanada, no dia
13/04) podemos abstrair as seguintes lições: 1°) O parlamenta-
rismo estudantil, representado pelo DCE/PT e seus apêndices
de esquerda (PSOL e PSTU) tratou de desmobilizar todos estes
processos de luta formando “mesas de enrolação” com parla-
mentares e ministros; 2°) Que sem um meio concreto de
pressão, conquistado através da ação direta (ocupação de
órgãos públicos, greve, fechamento de ruas) nossas reivindica-
ções mais importantes serão derrotadas; 3º) Que o método da
ação direta não é só um meio eficaz para se resistir aos ataques
neoliberais do Governo, mas fundamental para avançar em
nossas reivindicações e lutas, na medida em que desenvolve o
protagonismo das massas estudantis, fortalecendo a democra-
cia de base e sua força coletiva. É importante que tenhamos
claro que os métodos burocráticos do parlamentarismo estu-
dantil (PT, PSOL e PSTU) conduziu até então as massivas
mobilizações estudantis a atomização e a derrotas. Se na
verborragia defendem (via twiter) um genérico “salve a unb”,
na prática impedem ação combativa e massificada dos estudan-
tes.

Por isso a Oposição CCI defende que a luta deve se
guiar por reivindicações que expressem a unificação das
reivindicações dos campi, ou seja, das demandas estudantis-
proletárias em aliança com professores e técnico-
administrativo: 1) Assistência estudantil: Abaixo o corte das
bolsas permanência, Reforma na casa do estudante com
garantia de direitos dignos, redução de preço do RU, aumento
das linhas de ônibus, espaços dignos para a organização
estudantil/CA; 2) Abaixo a precarização das condições de
estudo: abaixo a superlotação de salas de aula, reforma e
ampliação da estrutura universitária, conclusão das obras dos
novos campi; 3) Contra a Privatização da UnB e Super-
exploração do Trabalho: Contratação imediata de professores
com dedicação exclusiva, incorporação dos terceirizados ao
quadro efetivo sem concurso público, pelo fim das fundações
privadas.
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Construir a greve geral! Abaixo o corte orçamentário do Governo Dilma/PT!
Fora Reitoria e DCE governistas! Una-se a Oposição CCI!

Tragédia anunciada e corte orçamentário



 



No dia 15 de Junho, depois do vencimento do 12º forma isolada/particular, fruto de uma inversão da relação 
prazo de conclusão da obra da FCE (Faculdade de de causalidade parte-todo. O corporativismo produz o 
Ceilândia), cerca de 250 estudantes ocuparam a Reitoria, eterno medo da “contaminação/cooptação” em relação a 
com uma carta de reivindicações com 10 pontos, onde se outras reivindicações, o que gera a estranha concepção de 
exigiu condições dignas de estudo e assistência estudantil, que a unificação enfraqueceria as lutas particulares. 
assim como a retirada dos processos aos dois estudantes Tal política, na prática, transformou grandes 
presos na Casa do Estudante. processos de mobilização em mesas de enrolação com a 

A situação precária a que estão submetidos Reitoria, em protestos “pacíficos” e “propositivos” onde o 
estudantes e trabalhadores do campus da FCE e demais Reitor José Geraldo era chamado a fazer seu discurso 
campi da UnB é materializada na falta de infra-estrutura, demagógico. Além disso, para salvaguardar a imagem do 
uma assistência estudantil Governo e da Reitoria, os 
insuficiente, falta de transporte problemas da FCE e FGA eram 
gratuito inter-campi. A três anos apresentadas como “questões 
as atividades acadêmicas da FCE particulares”, de “erros pontuais” 
são oferecidas em uma escola no processo de expansão, onde 
secundarista. bastaria a contribuição e a 

“pressão propositiva” (sic) dos A precarização da UnB tem 
estudantes para os problemas se ligação direta com as políticas 
resolverem. Nada mais falso. Os neoliberais que o Governo Lula-
problemas dos novos campi são Dilma aplicam através da 
fruto de uma política consciente Reforma Universitária, da qual o 
de precarizar e privatizar a REUNI é carro-chefe. O REUNI 
educação, tal como indicamos no p r e v ê  a  e x p a n s ã o  d a  
início do texto. universidade sem a garantia de 

verbas suficientes para tal. As A ocupação da Reitoria, no 
verbas do REUNI são liberadas apenas com o dia 15 de Junho, marcou uma ruptura parcial com as 
cumprimento das metas (modo de subornar as manifestações anteriores, e garantiu a assinatura do Reitor 
universidades), dentre as metas está o aumento da se comprometendo em atender todas reivindicações dos 
proporção de alunos em relação ao número de professores estudantes. É uma ruptura parcial (e não completa) pois 
(o que ocasiona salas superlotadas), etc. elementos do corporativismo e legalismo ainda estão 

presentes na mobilização, porém, com a maior No início deste ano, os estudantes da FCE e FGA 
possibilidade de serem rompidos pela experiência prática (Faculdade do Gama) protagonizaram uma jornada de luta 
da luta. Tais rupturas “instintivas” com a prática legalista que mobilizou grande parte de seus campi. Ocorreram 
do DCE devem se transformar em uma ruptura grandes manifestações e inclusive uma greve estudantil. A 
“consciente” com o Governismo em todo seu conteúdo luta, porém, foi dirigida pela gestão governista do DCE e, 
reacionário e neoliberal.  para impedir que a mobilização se transformasse em 

oposição direta à Reitoria e ao Governo Dilma/PT, o DCE Para direcionar esta ruptura com o Governismo é 
defendeu uma política legalista e corporativista. necessário que os estudantes da FCE se organizem para 

uma luta combativa duradoura, se aliando às demais lutas O legalismo consiste na defesa de métodos 
e reivindicações estudantis e proletárias. É necessário que “legalmente aceitos”, de acordo com a justiça burguesa, tais 
os estudantes combatam decididamente a política da como mesas de negociação, audiências públicas e 
direção do DCE, aprendendo e acumulando com as participação nos conselhos burocráticos. A crença na 
experiências de luta. É nesse intuito que reforçamos o legalidade burguesa e na burocracia universitária se opõe 
chamado: à ação direta estudantil. O corporativismo é a ilusão de que 

podemos (e devemos!) solucionar nossos problemas de 
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UnB (15/06): estudantes ocupando a Reitoria

UNA-SE A OPOSIÇÃO CCI! 

Ensinamentos da ocupação da reitoria pelos etudantes da FCE:
Romper com o governismo e unificar as lutas pela Ação Diereta!



Avante, estudantes e trabalhadores da educação! Unir todos os Campis numa só luta!
Abaixo o governismo! Derrotar as reformas neoliberais do Governo/Reitoria! 

A Assistência Estudantil deveria garantir condições processo por desacato e incêndio, em regime de liberdade 
básicas de permanência para os estudantes pobres que condicional. Houve uma manifestação pela libertação dos 
conseguem passar pelo funil do vestibular. Porém, com a camaradas e a pauta pela retirada dos processos foi 
conturbada reforma da Casa do Estudante Universidade incorporada na ocupação estudantil da Ceilândia. Com o 
(CEU) mais de 350 estudantes perderam o direito de aparato repressivo da burguesia (a polícia) agindo na UnB 
moradia digna. Uma recente pesquisa feita pelo Campus a tendência é a ampliação da perseguição e criminalização 
aponta que de 2009 para 2010 a evasão cresceu 63,5%, e do movimento estudantil e sindical.
sabemos que um fator que contribui para essa situação é a Os estudantes que hoje residem na CEU sofrem com 
péssima assistência estudantil. arrombamentos de apartamentos ainda ocupados, 

Desde a Ocupação da Reitoria em 2008 duas soldagem de portas de emergência, etc. É posta em prática 
reivindicações dos moradores da CEU são: reforma das uma verdadeira política de terrorismo físico e psicológico 
instalações e ampliação da Casa do Estudante contra os moradores.
Universitário. Por conta da ocupação, a Reitoria da UnB Exposto desta forma, nós, da Oposição CCI ao DCE-
possui, desde essa época, caixa para a construção de seis UnB manifestamos nosso completo repúdio à política 
novos blocos da CEU e até hoje nenhuma construção foi terrorista da Reitoria da UnB, assim como repudiamos 
iniciada. Esta política prejudica centenas de estudantes toda e qualquer perseguição política. Conclamamos todos 
pobres e fica ainda mais crítica com a implementação do os estudantes da UnB a tomarem como sua esta justa 
REUNI. causa! Manifestamos nossa plena solidariedade de classe 

A reitoria decidiu reformar os atuais dois blocos antes com os residentes da CEU e com os perseguidos políticos. 
de construir os novos. Assim, em fevereiro de 2011, os Como estudantes-proletários, endossamos nossas 
estudantes se viram com um prazo de um mês para sair da reivindicações mais imediatas: que seja providenciada 
CEU. Os estudantes se gruparam para tentar alugar algum moradia transitória DIGNA no próprio campus ou 
imóvel, porém, o mercado imobiliário exige dois fiadores imediações da UnB durante as obras na CEU e que seja 
com altos salários e casa própria em Brasília, ficou quase retirado imediatamente os processos criminais contra os 
impossível para estudantes pobres e de outros estados estudantes David Wilkerson Silva Almeida e Heitor Claro 
conhecer pessoas nessas condições. Assim originou-se o da Silva.
movimento Fica CEU. Fora Polícia do Campus! 

Do lado da reitoria também está a Polícia Militar, que Lutar para estudar! Estudar para Lutar!
no dia 3 de junho invadiu a CEU e prendeu três estudantes. 

     
Os estudantes que foram presos agora respondem a 

*Mais informações: www.FICACEUUNB.blogspot.com

Toda Solidariedade à luta dos moradores da CEU e aos Estudantes 
Perseguidos!

Grécia: Manifestação proletária em confronto com a polícia.



A Oposição Estudantil CCI - Combativa, Classista e Independente ao DCE (Diretório Central dos Estudantes) da UnB, saúda 
todos calouros, parabenizando-os pela difícil conquista que é superar o afunilamento elitista de ingresso nas Universidades Públicas. 
Achamos importante os novos estudantes tomarem parte não só nos assuntos acadêmicos mas também nas lutas do Movimento 
Estudantil (ME), uma vez que nossas tarefas e batalhas vão justamente no sentido de melhoria das Universidades e da educação 
pública, combatendo o que e quem as precariza e as privatiza. Assim, chamamos os calouros a estarem participando das Assembléias 
Estudantis, das eleições de entidades de base e da tarefa de reorganização dos Centros Acadêmicos (CA's) e Movimentos de Curso.

Para isso, a Oposição CCI se articula nacionalmente através da Rede Estudantil Classista e Combativa (RECC), pólo 
aglutinador de oposições e coletivos de base que se opõem à UNE e ao governismo no ME. Compreendemos ser necessário romper 
com esse setor que atualmente dirige o ME da UnB, através do DCE, uma vez que não passa de um braço do Governo Dilma/PT, 
financiado pelo mesmo, cumprindo o papel de apoiar no meio estudantil os ataques de cunho neoliberal à educação que vem sendo 
aplicados pelo governo federal nos últimos anos. A RECC e a CCI se apóiam nos princípios da AÇÃO DIRETA, ou seja, mobilização 
pelas próprias forças dos estudantes, rechaçando a via parlamentar e eleitoral, buscando construir uma universidade popular que 
sirva aos interesses do povo e não das elites do país.
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a todos e todas estudantes do povo!

Apesar de todas as propagandas do governo e de seus (Ensino a Distância), estimulada pelo governo. No ensino 
aliados, como é o caso da Reitoria da UnB e da atual gestão do público, nas principais universidades e cursos, a antiga 
DCE ligado à UNE, alardearem uma enorme democratização do elitização continua. Mesmo com o falso “fim do vestibular” do 
ensino superior no Brasil através das inúmeras reformas MEC, prometido pelo novo Enem, o mesmo continua sendo um 
iniciadas pelo governo Lula e continuadas por Dilma, não é isso filtro que impossibilita ainda mais uma real democratização. De 
que a realidade do estudantado e as estatísticas mostram. acordo com recente pesquisa da Andifes, 66% dos estudantes 

das universidades federais hoje são oriundos de famílias com A reforma no ensino superior petista, após anos de 
renda superior a R$ 3800,00. O aumento do número de aplicação (por “pacotes coordenados”, como PROUNI, 
estudantes de famílias com renda inferior a R$3800,00 desde REUNI, novo ENEM, FIES etc.) não conseguiu garantir ensino 

2004 foi de apenas 0,4%. Em 2010 a público de qualidade para as camadas 
CCI denunciou a falácia da reitoria e populares. Seguindo o ideário 
governo falando no Germinal nº 18 neoliberal para a educação, a reforma 
que “no 1º vestibular de 2010, apenas tem tido três grandes efeitos: 1) o 
393 calouros, dos mais de 3.700, eram constante crescimento do setor 
oriundos de escola pública; neste privado, na forma de matrículas 
segundo semestre de 2010, das 3.958 ofertadas (que hoje representam mais 
vagas abertas, somente 4% delas de 70% e são subsidiadas pelo 
foram preenchidas por alunos que governo através do PROUNI, FIES 
estavam cursando o 3º em escolas etc.) e de convênios, parcerias e 
públicas, isto é, apenas 154 fundações que invadem o espaço 
estudantes”. E essa realidade continua público e a autonomia das instituições 
em 2011. para fins lucrativos e corruptos; 2) o 

sucateamento da grande maioria das universidades públicas, Disso conclui-se que a reforma petista apenas “maquiou” 
que cada dia mais se tornam escolões massificados de rápida a estrutura do ensino capitalista existente no pais. As 
rotatividade de alunos com o objetivo de servir aos ditames do universidades públicas ainda são compostas pelos setores da 
mercado; 3) a precarização e flexibilização do trabalho nas média e grande burguesia em detrimento das massas 
instituições, com crescente terceirização, diminuição do corpo trabalhadoras, por isso mais do que nunca faz-se necessária a 
docente com dedicação exclusiva etc. luta dos filhos e filhas da classe trabalhadora pelo aceso livre e 

assistência estudantil nas universidades públicas e também A grande maioria das vagas abertas foram no setor 
para tirar a ciência das mãos de empresários.privado e de má qualidade, e ultimamente na modalidade EaD 

A FALÁCIA DA DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL

Una-se à Oposição CCI!
Pela reorganização do Movimento Estudantil! Abaixo a UNE governista!

Ato dia 13 de Abril contra o corte de 3 bi. da educação



continua, apesar da criminalização realizada pelo governo e Nesse semestre, reorganizar o Movimento Estudantil para a 
judiciário (uma clara retirada do direito de greve!). luta classista e combativa na UnB!

A gestão petista do DCE está chegando ao fim, e chega à O segundo semestre de 2011 promete muitas lutas. O 
hora dos estudantes se organizarem com uma pauta anti-REUNI está acabando de ser implementado e as contradições só 
governistas para dar continuidade às lutas do semestre passado e tendem a agravar: déficit de salas/professores - gerando 
combater os ataques do governo, lutando contra a precarização e problemas nas matrículas, filas no restaurante e nos pontos de 
privatização da universidade pública. Tal gestão  mostrou a que ônibus, insuficiência da assistência estudantil  etc. 
veio, sempre defendendo as mesas de negociação (enrolação) 

No primeiro semestre desse ano tivemos na UnB vários com a reitoria, afastado das assembléias e lutas diretas dos 
exemplos da precarização causada pela política neoliberal do estudantes (tal como as ocupações de CAs, ocupação da reitoria 
governo: a não entrega do campus de Ceilândia, que causou a pelos estudantes de Ceilândia, lutas da céu etc). A gestão atual 
combativa ocupação do gabinete da reitoria (15/06/2011); o do DCE cumpre o funesto papel de desmobilizar o movimento 
histórico corte de 3,1 bilhões na educação no início do ano, que estudantil através de suas vias parlamentares e legalistas.
se converteu num corte de mais de 10 milhões só na UnB; o 

Vale ressaltar que nessa luta não somos os únicos alagamento de departamentos e CAs que ocasionaram em 
atacados e que sozinhos não poderemos alcançar vitórias: é ocupações de sala pelos mesmos; o recredenciamento da maior 
fundamental os estudantes juntarem sua luta com a luta dos fundação privada da UnB, a FINATEC; a política fascista da 
servidores, dos terceirizados e dos docentes, na defesa de uma reitoria e da prefeitura de expulsão dos moradores da casa do 
educação pública de qualidade que sirva aos trabalhadores e não estudante (CEU); os constantes ataques aos ralos direitos 
aos capitalistas.trabalhistas dos terceirizados; a greve dos servidores que 

O dia 21 de Julho de 2011 ou de qualquer empresa. Muito 
será marcado na memória de menos  pe las  dec la rações  
todos os filhos do povo, legalistas e pró-patronal do DCE-
estudantes e trabalhadores UnB, que em sua nota se presta a 
classistas da Universidade de “ a g u a r d a r  m a n i f e s t a ç õ e s  
Bras í l ia .  Nes te  d ia ,  t rês  públicas” da justiça oficial-
operários: RAIMUNDO José burguesa sobre a “possibilidade 
Lopes da Silva, 22 anos, de ter havido negligência”. Os 
carpinteiro, NELSON Holanda petistas do DCE cumprem mais 
da Silva, 38 anos, pedreiro, uma vez o papel de se calar ante à 
LOURIVAL Leite de Morais, política neoliberal do Governo 
46 anos, pedreiro, foram alimentando o mito do Estado-
soterrados e morreram nas protetor, demonstrando assim o 
o b r a s  d o  H o s p i t a l  n í v e l  d e  a c o m o d a ç ã o  e  
Universitário (HUB). submissão do DCE à lógica do 

Capital.A empresa terceirizada Anhanguera Engenharia ltda, que 
contratava os operários, é a responsável direta pela morte dos Há cerca de dois anos, em dezembro de 2009, os 
camaradas. O caso é tão emblemático que, um dia antes da morte terceirizados do HUB fizeram uma greve histórica pelo 13º 
dos três operários, um dos funcionários da obra que alertou sobre salário. A morte dos operários é uma conseqüência da 
o perigo à segurança dos trabalhadores foi demitido. Assim superexploração patronal, que se expressa principalmente por 
como em diversos outros canteiros de obras pelo Brasil afora meio da terceirização. Sem direito ao 13°, a férias, a licença-
(obras do PAC, imobiliárias, da Copa etc.) a opressão política maternidade, a greve, com salários de fome, com marmitas 
sobre os trabalhadores e a precarização das condições de estragadas, baixa segurança no trabalho e acidentes constantes, 
trabalho são a lei. com assédio moral e possibilidade de demissão a qualquer 

momento: essa é a realidade trabalhista dos terceirizados, que A morte dos operários dentro da UnB, uma das 
representam cerca de 80% da mão-de-obra da UnB.universidades mais elitizadas do país, demonstrou de forma 

explícita a natureza opressiva, assassina e exploradora do Os camaradas assassinados, RAIMUNDO, NELSON 
sistema capitalista sobre o proletariado. As vidas perdidas só e LOURIVAL são nossos mortos e não esqueceremos nem 
podem ser honradas pela própria luta e organização dos perdoaremos seus culpados! A “liberdade” dentro do 
trabalhadores, nunca pelas declarações demagógicas da Reitoria capitalismo é a escravidão pela necessidade e pela pobreza!

Em memória aos três operários assassinados no HUB: 
Abaixo a superexploração patronal!

Pela incorporação de todos os terceirizados ao quadro efetivo!
Raimundo, Nelson e Lourival: PRESENTES!

Abaixo a política neoliberal do Governo Dilma/PT! 
AOS NOSSOS MORTOS NENHUM MINUTO DE SILÊNCIO...

MAS UMA VIDA INTEIRA DE LUTA!

Vala onde os 3 operários foram soterrados no HUB
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1 O CRESCIMENTO DO SETOR COMBATIVO DO MOVIMENTO ESTUDAN-
TIL DA UNB

2 PORQUE A RAZÃO DA VITÓRIA DA DIREITA NÃO FOI MECANICAMEN-
TE A "ESQUERDA DIVIDIDA"?

A formação da “Chapa 7 – Democracia e Ação Direta” é
produto do crescimento orgânico da Oposição CCI nos últimos 2
anos e dos coletivos de curso (LutaSociais, Território Livre e
Pedagogia em Luta), elemento que possibilitou a formação de uma
chapa com a defesa da RECC e seu programa. As comissões de
propaganda assentadas no trabalho de base nos cursos foram uma
tática correta comprovada pelo grande número de votos que
conseguimos nestes.Assim, alcançamos o 2° lugar nas urnas da ala
norte (geografia, filosofia e história), do ceubinho (ciências sociais
e serviço social), e letras. Agradecemos todos aqueles(as) que nos
apoiaram, tanto na UnB quanto fora, em especial o Sindicato dos
Trabalhadores da CAESB (SINDÁGUA), e convocamos todos
estes camaradas a continuarem na luta conosco.

Sem fugir aos debates estratégicos para o Movimento
Estudantil (M.E.) e para a educação, pode-se dizer que a Chapa 7
foi a única chapa que o governis-
mo/UNE e as posições da direita (se posicionando contra a
presença da polícia militar no campus e a privatização da univer-
sidade via fundações privadas e cursos pagos), assim como
defendeu a centralidade da luta contra a reforma universitária do
Governo Lula/PT (que tem sua continuidade com o novo PNE
2011-2020) através da ação direta de estudantes e trabalhadores.

Com a vitória da chapa direitista nas eleições do DCE uma
série de debates foram levantados sobre a fragmentação dos
setores da “esquerda”, este debate foi especialmente puxado pelo
PSTU/Anel (Chapa 2) em um panfleto intitulado

.
Os principais argumentos defendidos foram:

Achamos necessário responder a estas questões por estarem
sendo amplamente reproduzidas neste período pós-eleitoral.

Quanto ao último argumento exposto pelo PSTU, realmen-
te temos de concordar que uma tal chapa unificada provavelmen-
te teria sim maior quantidade de votos. Porém, o que devemos
entender é precisamente a visão oportunista deste partido quanto
à “reorganização” do M.E.. Para o PSTU, o avanço ou retrocesso
do M.E. é analisado sob uma ótica matemática de conquista de
entidades (no caso o DCE) e nunca o da sustentação de uma luta a

médio/longo prazo de

Entendemos que “ganhar” a direção de uma entidade
como o DCE não garante a modificação imediata e mecânica
rumo ao avanço político e organizativo de base. No atual momen-
to em que convivemos em um meio pouco ou fracamente dotado
de uma política classista e, quando muito, capaz apenas de
apresentar lutas reativas, portanto também desorganizado, neste
momento nossa principal e imediata tarefa é outra:

É o trabalho
duradouro de organização e politização de base, via Oposição,
nossa tarefa primeira. Tal trabalho de reorganização é impensável
para os partidos eleitoreiros (PT, PCdoB, PSOL e PSTU),
“prisioneiros” de uma visão pragmática e imediatista, a de
“ganhar” as direções a qualquer custo.

Porém, longe de tal “corrida pelo aparato” ser uma especi-
ficidade somente do PSTU/Anel, ela foi uma prática de quase
todas as chapas. Podemos dizer que os “rachas” na última gestão
governista do DCE (que formaram as chapas 1, 4 e 6), as quais se
distinguiam apenas em propostas secundárias e nos “mascotes”
da campanha, tiveram apenas motivações burocráticas que
escondiam suas semelhanças programáticas: a defesa dos
programas de precarização da educação brasileira (REUNI,
ProUNI, PNE, etc.) e a mesma concepção de DCE. Tivemos
também na chapa 3 uma aliança entre o que há de mais reacionário
no movimento estudantil: a UJS (que é direção há duas décadas
da UNE), juventude do DEM e um grupo claramente fascista.
Para esses oportunistas, vale tudo pela direção da entidade!

Quanto ao segundo questionamento feito pelo PSTU,
sobre o sectarismo dos “grupos de esquerda”, afirmamos que esta
acusação tenta reunir harmonicamente grupos com métodos,
estratégias e programas de luta bem diferentes, ao menos em
relação à Oposição CCI. A formação de uma chapa sem coesão
interna suficiente poderia criar mais problemas do que resolvê-
los, poderia em momentos críticos da luta estudantil ficar
paralisada. Não aceitamos, portanto, a provocação de que a
Oposição CCI contribuiu para a vitória da direita. Como demons-
trarmos, é precisamente a política vacilante da esquerda eleitorei-
ra que criou as condições para a vitória da direita, e é somente
com um grupo coeso que se oponha não apenas a esta ou aquela
gestão, mas que se oponha a política hegemônica, que consegui-
remos verdadeiramente transformar o DCE da UnB em uma
entidade combativa e de massas.

Por fim, o PSTU retoma o debate da ocupação da reitoria
de 2008 (a do caso “Finatec”) para tentar explicar o atual momen-

combateu abertamente

1º) A ocupação da
reitoria de 2008 foi vitoriosa e que a partir dela “uma nova
etapa se abriu” na UnB; 2º) A não unificação da “esquerda”
ocorreu pelo sectarismo das chapas 5 e 7 e esta foi a principal
causa da vitória da direita; 3º) Uma chapa unificada da
esquerda “teria conseguido, juntas, mais votos que separa-
das”.

combate às práticas e formas organizati-
vas burocratizadas e reformistas.

é persistir na
formação política coletiva de cada curso, impulsionar
experiências de luta e gerar estrutura organizativa democrá-
tica em cada CA, ou seja, na base, operando portanto de
baixo para cima na reorganização do M.E.

“Esquerda se
fragmenta e entrega o DCE nas mãos da direita conservadora”

–

–

FORTALECER A OPOSIÇÃO DE ESQUERDA,
COMBATIVA, CLASSISTA E INDEPENDENTE



to de refluxo. Porém, é sobretudo na sua defesa acrítica da
“ocupação vitoriosa garantida pela esquerda unificada” que
reside uma de suas principais fragilidades e sua incompreensão
das verdadeiras tarefas a serem cumpridas no atual momento.

Após esta ocupa-
ção, a Oposição CCI foi um dos únicos grupos a identificar que

O PSOLe o PSTU, então na direção do DCE, buscando
aliança com a UNE e PT ficaram incapacitados de aplicar a política
correta: transformar a reivindicação imediata “contra a corrupção”
em greve geral contra as Fundações Privadas, contra o REUNI etc.
Como não o fizeram, garantiram o fortalecimento do governismo e
o esvaziamento político daquela ocupação. Tal esvaziamento
político e dependência da UNE representou a abdicação da luta
contra o REUNI e contra as Fundações e, por fim, contribuiu para
encorpar a “condenação das pautas externas”. Tal foi o efeito
prático desta “esquerda unificada” .

A crítica de que os grupos estudantis se preocupam com
“pautas externas” à universidade (concepção fortalecida pós-
ocupação de 2008) e a crítica às assembleias como sendo antide-
mocráticas, “antiquadas” e etc., foram a concepção geral que
garantiram a vitória do PT para o DCE em 2009 e em 2010, e a
prática corporativista foi amplamente aplicada nestas últimas
gestões. Na presente eleição do DCE (2011) vimos o aprofunda-
mento e “radicalização” deste corporativismo e apoliticismo
através da campanha da direita. O que estes pretensos “acadêmi-
cos” não compreendem é que

Quando dizemos que o governismo é a antessala da direita
estamos querendo dizer que o discurso corporativista que
despolitiza as lutas, o pragmatismo que busca “resultados”
imediatos dentro dos Conselhos antidemocráticos da universida-
de, a negação das assembleias gerais e das mobilizações de
massas como os verdadeiros meios de exercício da democracia de
base (e sua substituição por reuniões fragmentadas) foi a concep-
ção de M.E. amplamente defendida pelas últimas duas gestões do
DCE (PT) e que tem na vitória da direita apenas uma continuida-
de “radicalizada” desta concepção.

Um fato importante a ser trazido novamente à tona para
entender a interseção das concepções de M.E. dos governistas e
da direita, é recapitular a formação da Aliança pela Liberdade
(atual gestão do DCE) , grupo fundado após a ocupação de 2008.

Nas eleições para o DCE em 2010 a chapa de reeleição
“Amanhã Vai Ser Maior” (PT) prosseguiu sua campanha, por
exemplo, em defesa de “novos meios” de articulação dos estudan-
tes e “contra a quadradice das assembleias”. Quanto a isso pode-
mos dizer que cumpriram seu programa de mandato: não divul-
gando assembleias, não organizando as lutas e reivindicações
estudantis! Ironicamente, quando a direita toma posse com um

programa de “parlamento estudantil” (proposta essa que trocaria
as assembleias gerais por representações difusas dos CA's) os
governistas histericamente tentam se diferenciar desta proposta
quando no fundo é de sua “irmã gêmea” que estão falando.

As últimas duas direções governistas do DCE aplicaram a
política da direita-neoliberal por outros meios, assim como o
próprio PT cumpre seu papel de privatização e precarização da
educação em escala nacional. Nestes dois últimos anos, para além
dos discursos “triunfantes”, o que vimos foram derrotas para os
estudantes e vitórias para a direita: recredenciamento da
FINATEC, silêncio total frente à precarização das condições de
estudo via REUNI, Polícia Militar patrulhando o campus etc.

A defesa exaustiva da “pluralidade” agiu como meio de
garantir uma cortina de fumaça sobre as posições políticas das
chapas, e demonstrou sua utilidade em favorecer um debate
superficial e sem grandes conflitos, onde quase todas as chapas
“pareciam falar as mesmas coisas”. As chapas de “esquerda”
também se concentraram na “política pragmática do papel
higiênico” e fugiram dos debates mais polêmicos (como polícia
no campus, posicionamento sobre a UNE, REUNI, etc.) com
vistas a não perderem votos. Na compreensão da Oposição CCI,

A forma que nós estudantes devemos reagir à vitória da
direita nas eleições do DCE não deve ser através de uma crítica
passiva ou pelo ceticismo. Devemos tornar impossível a aplica-
ção do programa da direita de privatização e elitização da
Universidade e do DCE, devemos opor ao aburguesamento e ao
“Parlamento Estudantil” a mobilização coletiva dos estudantes
em assembleias gerais, fóruns de luta dos CA's, manifestações,
ocupações e greves. Será no vazio da participação de cada
estudante do povo que a direita se fortalecerá.

Devemos admitir que vivemos uma
do M.E., e a simples tomada de aparatos não as resol-

vem. A tarefa é, portanto, rediscutir o modelo organizativo, que
deve ser pela base (com militantes/coletivos impulsionando a luta
em cada CA), refletir sobre os desastres dos métodos de concilia-
ção com a Reitoria, adotando os combativos, bem como rediscu-
tir em cada base as influências nefastas do governismo, do
corporativismo etc. Com a crise que vivemos, a vitória imediata
possível seria tão somente a de uma direção sem base. A tarefa de
"vitória", para nós, é, portanto, de médio prazo, colocando a base
para ter um papel ativo na luta.

Mais do que nunca, reafirmamos que, ao contrário da tática
de se adaptar às condições políticas atrasadas que estão dadas,
sustentar um programa classista, mesmo que em certos momen-
tos se tenha que caminhar “contra a correnteza” (atuando como
minoria), é o caminho correto a se seguir para avançar a consciên-
cia e organização estudantil. E que a única estratégia que poderá
derrotar o atual DCE é de uma Oposição coesa, preparada para as
batalhas prolongadas, como um núcleo duro que jamais cede, e
articulada aos estudantes nos cursos. Por isso convocamos todos
os estudantes de esquerda a construírem conosco a Oposição CCI
ao DCE!

Avitória da direita liberal significa o fim de um ciclo que
se inicia com a ocupação da reitoria em 2008.

¹

²

não podemos separar os proble-
mas da educação das causas mais amplas e sociais que as
produzem, e que somente através das mobilizações gerais e
sociais que poderemos de forma plena combater a precariza-
ção cotidiana que a somos submetidos.

A “Aliança” nasce de um racha da UEI (União de Estudantes
Independentes, que se posicionou contra greves de professo-
res e funcionários e contra a ocupação da reitoria), porém, a
outra parte deste racha vai compor exatamente a gestão “pra
fazer diferente” daArticulação do PT (2009).

o
discurso “pluralista” e “tolerante”, que abdica das grandes
polêmicas com a direita e com o governismo, tem sido histori-
camente o principal responsável por acobertar diante da base
estudantil as posições mais atrasadas e reacionárias criando
um consenso absolutamente nefasto.

crise de organização
e direção

os
partidos governistas e sua política saíram fortalecidos daquele
processo .

3 GOVERNISMO É A ANTESSALA DA DIREITA REACIONÁRIA

4 MENTE UMA OPOSIÇÃO COESA E ARMADA COM UM PROGRAMA

CLASSISTA E COMBATIVO PODERÁ SUPERAR O ATUAL MOMENTO!

– O

– SO

UNA-SE À CCI! PELA REORGANIZAÇÃO DO MOVIMENTO ESTUDANTIL PELA BASE!

[1] - Vide Germinal nº 6 no blog: www.oposicaocci.blogspot.com
[2] - O rebaixamento dos paragovernistas (PSOL e PSTU) chegou a tal ponto, que frente às eleições para Reitor pós-ocupação de 2008, o PSOL apoiou a

candidatura de José Geraldo (PT) e o PSTU se manteve “imparcial”.
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Saudações classistas
a todos e todas estudantes do povo!

A Oposição CCI parabeniza os calouros que 
conseguiram passar pelo funil elitista que é o vestibular.  
Ressaltamos a importância de se ter conhecimento dos 
problemas enfrentados por estudantes, professores e 
servidores diariamente, e sua relação com as políticas 
nacionais para a educação, para entendermos o contexto 
político em que estamos estudando e a quem tem 
servido a universidade em tempos de neoliberalismo.

O ano passado foi marcado por diversas lutas na 
UnB. Em abril, após os alagamentos que destruíram 
CAs (Centros Acadêmicos) e departamentos, começou 
a se organizar um fórum de CAs e movimentos de 
ocupação. Estes resultaram numa assembléia geral 
onde foi aprovada uma carta exigindo da Reitoria 
espaços para os CAs, melhorias estruturais e o fim do 
REUNI.  Ainda neste período surgiu o movimento Fica 
CEU, em resposta a tentativa da reitoria de expulsar os 
moradores da Casa do Estudante Universitário (CEU) 
durante sua reforma, não dando para isso um auxílio 
digno, e tratando com violência (através da PM) os 
estudantes que protestavam. Em Junho os estudantes 
da FCE (Faculdade de Ceilândia) ocuparam a 
reitoria, exigindo a conclusão das obras no Campus e 
assistência estudantil que atendesse suas necessidades. 

Todos esses problemas tem uma causa comum. 
O REUNI, um decreto que compõe a Reforma 
Universitária do Governo Lula, amplia vagas, sem 
com isso ampliar as condições necessárias para que 
o estudante possa estudar, nem que os professores 
possam dar aulas ou que os técnico-administrativos 
desempenhem suas funções como antes. Assim não 
há recursos suficientes, as filas do RU (Restaurante 
Universitário) são imensas, a assistência estudantil 
não atende a demanda total e quem sofre mais com 
isso são os estudantes pobres. Além disso, o REUNI 
tem metas de elevar a relação de alunos por professor e 
elevar a taxa de conclusão de cursos (leia-se: superlotar 
salas de aulas e instituir a aprovação automática) 

sucateando ainda mais o Ensino Superior Público.
Somando-se a isso, no início de 2011, o Governo 

Dilma cortou 3,1 bi da Educação e agora com o 
novo corte orçamentário de 55 bi do Orçamento 
da União para 2012, prevê o corte de mais 2 bi da 
Educação.  A aprovação do novo PNE – Plano 
Nacional da Educação (2011 – 2020) dá continuidade 
a essas reformas colocando-as num mesmo pacote 
e aprofundando a lógica de expandir o ensino sob 
condições precárias e mercadológicas, através 
de uma subordinação da educação e tecnologia 
aos interesses do mercado. Além disso, as metas 
previstas (como erradicar o analfabetismo) não 
são compatíveis com as verbas previstas a serem 
destinadas a educação (míseros 7% do PIB até 2020).

Diante desta situação, o Movimento Estudantil (ME) 
deveria dar uma resposta a esses ataques, unificando 
as lutas por demandas imediatas a uma luta de longo 
prazo por uma universidade que sirva aos interesses 
populares. Mas não é isso que vem ocorrendo. A 
UNE (União Nacional dos Estudantes) atua como 
um braço do governo, apoiando suas medidas. 
Existe no ME diversas correntes ligadas a partidos 
(governistas como PT ou PCdoB ou paragovernistas 
como PSOL) e que reivindicam a UNE, que ao 
invés de organizar a luta, usam do movimento como 
palanque eleitoral, iludindo os estudantes. É o caso 
das ultimas duas gestões de DCE (Diretório Central 
dos Estudantes), “Pra fazer diferente” e “Amanhã vai 
ser maior”, (ligadas ao PT) que durante esse período 
não divulgaram assembleias, não unificaram as lutas, 
e não se posicionaram claramente em relação a temas 
polêmicos como o Policiamento no Campus, o REUNI 
e as Fundações Privadas. Apostaram em grandes 
calouradas e festas, despolitizando cada vez mais o 
ME da UnB, o que juntamente a outros fatores levou a 
uma vitória da Direita nas eleições de 2011 para DCE.  

Una-se à Oposição CCI!



Direita no DCE
 Com um discurso de “excelência acadêmica”, 

“apartidarismo” e de não se preocupar com fatores 
externos à universidade, a chapa “Aliança pela 
Liberdade” ganha o DCE (gestão 2011/12). Mas 
esses discursos podem ser desmistificados facilmente. 
A gestão apoia claramente a privatização da 
universidade através da submissão a interesses 
empresariais por meio das fundações privadas 
ditas, “de apoio”. Estas captam recursos para investir 
em pesquisas acadêmicas, mas na prática não há 
fiscalização e além de abrir espaço para desvio de 
dinheiro público (veja o caso de corrupção da Finatec, 
que levou à ocupação da Reitoria em 2008), destinam 
as pesquisas aos interesses de lucro de empresas 
privadas, ao invés de melhorias para o povo. Também 
apoiam o policiamento do campus. O fato é que a 
presença da PM em quase nada altera a ocorrência de 
assaltos e estupros nos campi. Ao contrário, tal como 
está ocorrendo na USP, ela atua como repressora 
violenta dos movimentos sociais. A segurança começa 
com iluminação adequada, transporte regular que 
passe dentro do campus e seguranças treinados para 
defender pessoas e não apenas patrimônios.

Percebemos assim o posicionamento nefasto 
desta gestão, tanto para a Universidade como para o 
Movimento estudantil. Além disso, eles consideram 
que apoiar movimentos sociais fora da UnB seja 
tocar em “fatores externos” à universidade, mas não 
agem da mesma forma com relação a fundações 
privadas (que não passam de entidades que roubam 
o conhecimento científico para o lucro próprio das 
empresas a ela coligadas). E que tipo de excelência 

acadêmica se pode alcançar sem questionar as 
relações de trabalho precarizado da UnB? Hoje 
em dia os terceirizados (que trabalham na limpeza, 
portaria, RU, entre outros) formam a maior parte dos 
trabalhadores da UnB (sustentando a universidade) 
e são também os mais explorados. As empresas que 
terceirizam os submetem a um trabalho semi-escravo, 
com recorrentes atrasos nos pagamentos, marmitas 
estragadas, baixos salários etc.

Afirmamos no último boletim germinal: “É no vazio 
de participação de cada estudante que a direita se 
fortalecerá”. Diante desse quadro é muito importante 
que cada estudante sincero de esquerda, que queira 
lutar pelas reivindicações estudantis juntamente com 
os trabalhadores, sem cair em meras disputas eleitorais 
ou de aparatos (DCE, CA’s), participe do movimento 
estudantil. É preciso construir assembleias de curso 
e reuniões de CAs, para discutir os problemas que 
nos afetam e unificar nossas reivindicações em torno 
de um mesmo eixo de lutas através de Assembleias 
Gerais Estudantis. Isso é democracia de base! Não 
devemos apostar em “mesas de enrolação” com a 
Reitoria, e propostas eleitorais de partidos. Temos 
que nós mesmos lutar pelo que queremos através da 
ação direta, ou seja: ocupando reitorias, organizando 
debates, manifestações. Exigindo do governo e da 
Reitoria que atenda nossas reivindicações.

Reorganização do Movimento Estudantil

Pela reorganização do Movimento 
Estudantil pela base!

A luta por creches públicas é uma reivindicação 
histórica das mães trabalhadoras. Na Unb, não existe 
nenhuma creche pública que atenda as estudantes, 
funcionárias e professoras.  Na CEU (Casa do 
Estudante Universitário) as mulheres que tiverem 
filhos não têm direito a ali permanecer. Assim como 
muitas terceirizadas são demitidas pelo simples fato 
de estarem grávidas. Não podemos permitir que tais 
crueldades com a mulher continuem a acontecer nessa 
universidade! 

Percebendo a importância dessa luta, o Coletivo 
Feminista Classista - Libertárias juntamente com 
a Oposição CCI, está organizando a campanha por 
Creches Públicas na Universidade já.

Chamamos as demais estudantes, trabalhadoras, 
mães, enfim mulheres (e homens) a se juntarem 
a essa luta participando das atividades que serão 
desenvolvidas pela campanha.

Creches públicas e gratuitas já!
A Oposição Combativa Classista e Independente ao 

DCE-UnB surge em 2007. É uma organização de base 
com o objetivo de lutar pelas demandas básicas dos 
estudantes.  A longo prazo lutamos pela construção 
de uma Universidade Popular, onde o povo tenha 
acesso livre (fim do vestibular) e o conhecimento 
produzido seja voltado aos interesses do mesmo. 
Para isso acreditamos que é necessário reorganizar o 
Movimento Estudantil sob as bandeiras da ação direta, 
da unidade com os trabalhadores e de um programa 
anti-governista. Possuindo militantes em diversos 
cursos, nos organizamos nacionalmente através da 
RECC (Rede Estudantil Classista e Combativa).

O que é a Oposição CCI?

Garantir o direito das mulheres ao trabalho 
e ao estudo! Pela emancipação das 

mulheres trabalhadoras!
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O GERMINAL
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1 – A UNIDADE QUE FORTALECERÁ A ATUAL GREVE NAS FEDERAIS NÃO

SERÁ COM OS SETORES GOVERNISTAS DO MOVIMENTO

A magnitude do atual movimento de Greve Geral na
educação superior pública no Brasil, iniciada 17 de maio pelo
movimento docente e pelo seu sindicato, o ANDES-SN, tem
sido capaz de levar a uma aparente unidade entre as forças
políticas atuantes no movimento estudantil. De fato, até
mesmo a ultra-governista UNE retoricamente diz se
posicionar de acordo com as pautas da Greve, sendo a
primeira vez, em muitos anos, a dizer-se de acordo com um
movimento que se opõe ao Governo Federal. Tal suposta
unidade, no entanto, tem sido sistematicamente utilizada
pelos setores governistas de modo a esconder a natureza e a
causa da atual Greve, e assim coibir sua radicalização e o
enfrentamento direto aos programas educacionais do
governo. É-nos dito que os problemas que levaram à greve
devem-se a questões técnicas-administrativas secundárias e
que elas não refletem algo mais estrutural, que não seriam
inerentes ao projeto educacional em curso desde a
implementação do REUNI (carro chefe da Reforma
Universitária). Caberia ao movimento grevista se resumir a
propor mudanças cosméticas que melhorariam a eficiência
da política atual que ao mesmo tempo resolveriam problemas

específicos de sua implementação.

Esta visão governista busca obscuramente colocar
rédeas em um movimento que cresceu por fora das atuais
estruturas sindicais e estudantis sob o comando do Governo
(UNE, CUT, CTB). Sabendo que a radicalidade da Greve pode
pôr em cheque políticas centrais que o governo pretende
implementar, tal como o novo Plano Nacional da Educação
(PNE), é do seu interesse que a greve seja findada o mais
rápido possível, sem que para isso a pauta da Greve seja
integralmente atendida. No movimento, caberiam às forças
ligadas ao PT e UJS conduzir a Greve e reduzi-la ao
economicismo (isto é, à sua despolitização que resumiria tudo
a uma mera questão salarial) e garantir que o Governo não seja
demasiadamente desgastado. Tendo em vista esse fim, é
importante que os estudantes e trabalhadores da educação
tenham em mente as motivações escusas de tais setores e o
modo como eles se diferenciam dos setores mais combativos.
Não é, portanto, o mero apoio formal à Greve algo muito
esclarecedor sobre as possibilidades políticas em aberto. Para
isso, precisamos de um critério de avaliação correto das
diferenças dentro do movimento grevista. Caso contrário,
estaremos entrando em uma unidade sem conteúdo e em um
movimento empobrecido politicamente.

DUAS CONCEPÇÕES DO MOVIMENTO GREVISTA:
a ação direta e o imobilismo parlamentar
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3 – O CAMINHO DO CONFLITO DEVE SER EXERCITADO

Duas vias para a Greve
Podemos refletir sobre a Greve de dois modos,

interligados entre si: a da concepção do que é o movimento
grevista, e as razões de sua existência. Por conta do breve
resumo acima, vamos nos prender a questão do método. O
pano de fundo da política educacional e econômica do
Governo já foi brevemente discutido no

. Para as
forças do movimento estudantil e sindical que estão no
controle das entidades burocráticas tradicionais (CUT, UNE,
CTB), o sentido de uma greve se resume a uma questão de
"conscientização da sociedade"; isto é, ao pararem suas
atividades, professores, funcionários e estudantes devem
buscar transmitir ao máximo de pessoas possível suas
reivindicações e tentar persuadi-las que a pauta de sua Greve é
justa. Conscientizando a
população, a Greve poderia
t a m b é m c o n v e n c e r
p a r l a m e n t a r e s a
defenderem a Greve e,
a s s i m , h a v e r i a u m
"instrumento de pressão"
que levaria o Governo a
atender as reivindicações.
Nesse caso, o máximo de
preocupação que a Greve
geraria aos ministros e às
atuais estruturas de poder
seria o desgaste (quase
midiático) de não atender
uma reivindicação que o
conjunto da sociedade
considera justo. Como resultado, o confronto direto entre os
trabalhadores e estudantes contra a política governista estaria
diluída, secundarizada. Isto, é claro, tendo em vista que uma
Greve docente não impõe diretamente um obstáculo ao
funcionamento normal dos órgãos públicos e ao aparelho de
Estado. Para tal via, portanto, a Greve estaria sempre à mercê
de parlamentares, sendo estes os responsáveis por exercer
pressão e não mais os trabalhadores.

Por outro lado, nós da RECC defendemos que o único
modo pelo qual os trabalhadores da educação e os estudantes
podem se tornar agentes ativos do processo de mudança de
sua realidade não é apenas “decretando uma greve” – passo
necessário, mas não suficiente para que as pautas sejam
atendidas. Para superar o modelo do “grevismo” descrito
acima, é necessário que se criem instrumentos de pressão
concretos que favoreçam a correlação de forças a favor do
movimento Grevista. Isso, no entanto, não pode ser obtido
delegando-se a outros sujeitos que não os próprios
trabalhadores-estudantes a proeminência das suas lutas.
Somente quando criarmos instrumentos que imponham
dificuldade ao Governo, como ocupações de ministério ou
paralisações de órgãos essenciais etc., é que teremos
mecanismos efetivos de exigir que nossa pauta seja atendida;
são nesses casos de enfretamento da categoria com o governo
que os trabalhadores exercem a Ação Direta, entendido como
a não mediação dos conflitos por forças que não sejam
oriundas do próprio movimento – distinto do caso citado

acima da dependência aos parlamentares. Para isso, no
entanto, precisamos ter clareza que há um confronto entre o
Governo e movimento grevista, e para que saiamos vitoriosos,
precisamos impor o atendimento de nossas pautas, a despeito
da vontade minoritária dos agentes do governo. Quando os
canais de comunicação se esvaziam e o governo não se mostra
disposto a atender nossa pauta, precisamos ser consequentes
com nossa luta e criar instrumentos de pressão que sejam
efetivos e justos. Essa é a via de luta que defendemos.

Como exemplo, podemos citar o ato no MEC no dia
05/06, quando um confronto entre policiais e estudantes
acabou por gerar violência e o apedrejamento de parte do
prédio do ministério. Ao tentar ocupar o ministério e criar um
mecanismo de pressão que rompesse com o "grevismo", os
manifestantes foram dura e covardemente atacados pela
polícia e, como reação, atacaram também o prédio e os

policiais. Por mais que a
mídia burguesa tente
criminalizar os estudantes,
precisamos aceitar que o
confronto com a polícia foi
uma consequência da
violência policial e da
intransigência do Governo
exercida para conter a
manifestação de entrar em
órgão público e que, de
modo justo, os estudantes
presentem buscaram sua
autodefesa ao usar da
violência para pressionar o
governo; se abdicarmos

completamente de uma ocupação, por exemplo, estaremos de
mãos atadas para pressionar o governo. Vale lembrar também
que mesmo uma ocupação pacífica já envolve em si mesmo
um certo grau de violência – uma vez que pretende impor ao
Governo uma situação que este não estaria disposto a aceitar.
Na natureza dos poderes existentes, a resistência popular
sempre acarreta alguma forma de violência, mesmo que seja
da autodefesa em relação à violência primordial do Estado. É
contra a violenta política educacional e econômica de
depreciação das condições de trabalho e de estudo movida
pelo Governo que devemos direcionar nossas críticas mais
severas, pois que esta é a violência anterior que motiva nossas
ações reativas, que são justas e legítimas.

Precisamos ser consequentes com nossa luta. O
objetivo é que as reivindicações sejam integralmente
atendidas pelo Governo, que possui as condições políticas e
econômicas de fazê-lo; no entanto o Governo vem
demonstrando que não as aceitará de bom grado, por isso
precisamos de um movimento que seja capaz de romper com o
“grevismo” e as meras táticas de "conscientização" – que
devem ser combinadas com táticas de combate. Precisamos
saber que, na ausência de instrumentos de contra-poder,
estaremos à mercê da boa vontade do Governo para que
tenhamos vitória. E, por fim, para termos tais instrumentos,
precisamos entrar em algum grau de conflito com os poderes
estabelecidos. Quando isto ocorre, chegamos ao ponto de não
mais temer a postura consequente nas nossas lutas.

Comunicado
Nacional da RECC nº10 “A GREVE NAS FEDERAIS E
OS BASTIDORES DO GOVERNO: arrocho salarial,
precarização e privatização do ensino no Brasil”

Ato dia 28/05 em frente ao MPOG, dia em que o Governo desmarcou sem
nenhuma justificativa uma primeira reunião com a ANDES-SN durante a Greve.
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EDITORIAL
Em comemoração aos 5 anos da Oposição CCI, lançamos

esta edição especial de O GERMINAL. Não haveria momento
mais oportuno do que este para realizar uma profunda reflexão
sobre a situação ímpar na UnB da “maré” direitista que a tomou.
Tal momento nos reconduz às nossas tarefas fundacionais e à
confiança de que a força coletiva dos estudantes pode mudá-lo.

Pedimos licença e desculpas pela extensa análise que
apresentaremos. Mas é necessário acabar com o mito de que
“toda esquerda fala a mesma coisa”. E para isso temos que fugir
dos textos panfletários: é o que buscamos fazer nesta edição.
Queremos provocar cada estudante para tomar
responsabilidade em parte do problema que vive o Movimento
Estudantil, identificando “quem é quem” e avançando conosco
no debate/resolução desta conjuntura amorfa na UnB.

Surgida em meados de 2007, a Oposição CCI entendia
como tarefa do momento lutar contra a Reforma Universitária
Neoliberal do governo Lula/PT, atuando como um germe no
interior do Movimento Estudantil para sua reorganização pela
base em unidade com a classe trabalhadora. Hoje, em fins de
2012, esta exigência permanece atual.

Batizada de forma a caracterizar nossos princípios, meios
e metas, a sigla " " postulava, já desde nosso primeiro
boletim, o norte político que nos balizaria até os dias de hoje:
"

", "

" e "

"

Com este mesmo norte, analisamos a UnB de 2012, que
nas respectivas eleições da ADUnB, DCE e Reitoria foi tomada
pelos grupos de direita. Eleições estas, como de CAs e DCE, que
sempre participamos com a seguinte política: de que ganhá-las a
qualquer custo pode gerar mais prejuízos, e que é preferível
defendermos integralmente nossas bandeiras e posições, ainda
que assim percamos, pois só dessa forma somos capazes de
construir uma sólida referência programática na Universidade.

A Oposição CCI decidiu, neste ano, não concorrer às
eleições para DCE.Apesar de não negarmos sua importância, as
eleições nunca foram um fim em si mesmo para nós. Mesmo
destituídos de aparatos, somos capazes de disputar corações e
mentes do estudantado e a direção do Movimento Estudantil. Os
problemas do ME não se resolverão de forma meramente
eleitoral: ao contrário, a (falta de) qualidade da “esquerda” tem
sido um problema crônico. Nosso trabalho agora estará voltado
aos cursos e à luta pela assistência estudantil, liberando energia
para construir referências de um programa classista e
combativo, combatendo imperiosamente a ideologia liberal e
pós-moderna e as políticas governista e paragovernista.

A seguir, apresentamos textos que discutem o que
representa a atual vitória da direita na Reitoria através da eleição
do Ivan Camargo? E a proposta
de instituir um "DCE parlamentarista" , que diabos estão
falando? E, nessa conjuntura, para onde ir e o que fazer? Uma
Oposição intransigente parece-nos cada dia mais necessária...

C.C.I.

Combatividade

Classismo

Independência

Boa leitura! E todos à luta!

: Mobilizar as bases no sentido da ação direta,
das greves, mobilizações de massas, ações radicalizadas em
lugar de ir a reboque do parlamento burguês :
Unificar a luta dos estudantes proletários com a luta dos
trabalhadores, dar ao movimento estudantil seu papel de

classe : Que o movimento estudantil seja
independente de governos e patrões, partidos, que possua
fóruns de deliberação democrática direta.

do grupoAliança Pela Liberdade

O GERMINAL
Boletim da Oposição Estudantil C.C.I.Boletim da Oposição Estudantil C.C.I.

www.oposicaocci.blogspot.com oposicaocci@yahoo.com.br|www.oposicaocci.blogspot.com oposicaocci@yahoo.com.br|
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VIVA OS 5 ANOS DE LUTA E ORGANIZAÇÃO DA OPOSIÇÃO CCI!
JUNTE-SE CONOSCO NAS TRINCHEIRAS DOS ESTUDANTES DO POVO!

VIVA OS 5 ANOS DE LUTA E ORGANIZAÇÃO DA OPOSIÇÃO CCI!
JUNTE-SE CONOSCO NAS TRINCHEIRAS DOS ESTUDANTES DO POVO!

A CONSULTA “PARITÁRIA” PARA A REITORIA,
O AVANÇO DA DIREITA E OS DESAFIOS
DOS ESTUDANTES DA UNB

Nos dias 11 e 12 de setembro de 2012 ocorreram o segundo turno da consulta para a reitoria da UnB. Estavam concorrendo
a ela as chapas 80 “O Amanhã fazemos juntos” encabeça por Marcia Abrahão e a chapa 86 “UnB somos nós” de Ivan Camargo.
Após a vitória da chapa 86 no primeiro e no segundo turno, é fundamental que nós estudantes e demais setores da comunidade
façamos um balanço da atual situação que vivemos, de nossas formas e conteúdos de atuação até então (que nos levaram a situação
que hoje nos encontramos) e qual será os desafios do movimento estudantil daqui para frente.

Sobre a suposta paridade ou “aquilo que
todos sabem mas ninguém comenta”
Sob a influência da concepção meritocrática, está em vigência

hoje em várias universidades o sistema 70-15-15 (70% do peso para
professores, 15% para servidores e 15% para estudantes) nos órgãos

deliberativos e para eleição de certos cargos de gestão universitária.
Esta concepção se pauta na argumentação de que professores
possuiriam maior capacidade de escolha pelo futuro da instituição,
obscurecendo assim as questões políticas que dividem as categorias e
as unificam em outros agrupamentos que não o “estamental”.

Ao contrário do que muitos dizem, de que chegamos ao
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“máximo de democracia”, os professores ainda continuam tendo o
maior peso nas decisões da UnB. Isso se expressa através: dos
conselhos superiores e demais órgãos DELIBERATIVOS e de
GESTÃO que ainda funcionam com o sistema “70-15-15”; da Lista
Tríplice com as opções de reitorias que deve passar pelo voto do
Conselho Universitário (não-paritário) e após isso pela nomeação da
Presidência da República (o que demonstra a ingerência estatal ferindo
a autonomia universitária); através da fórmula da “paridade”,
utilizada também em 2008, que garante o peso de 1/3 apenas se a
totalidade do segmento for às urnas. Ou seja, a consulta para a reitoria
que acabamos de passar é apenas uma pequena parte do debate da
democracia universitária, mas que, pelos cargos da Reitoria serem tão
cobiçados pelos burocratas de todas as estirpes, se tornou a
centralidade e ao mesmo tempo a cortina de fumaça para uma
verdadeira reflexão da estrutura universitária.

Nós da Oposição Combativa Classista e Independente (CCI)
defendemos o voto universal para a reitoria e demais órgãos de direção
da universidade (chefes de departamentos, institutos) assim como para
todas as instâncias de poder dentro da estrutura universitária,
defendendo tal pauta incondicionalmente em relação ao período
vigente, ou seja, estando ou não em épocas de disputas eleitorais.

Ainda que se devam fazer diversas críticas à ausência de
democracia na consulta, é preciso que se faça também uma profunda
reflexão acerca dos acontecimentos nos últimos quatro anos na UnB –
mais especificamente da Ocupação da Reitoria em 2008 até a presente
eleição - que levaram que o grupo ligado à concepção privatista da
universidade (em geral, pessoas associadas às gestões Lauro Mory-
Timothy) tenha retornado ao poder.

Se, após a Ocupação de
2008, houve um ensaio geral de
combate à cartilha privatista do
sistema das Fundações Privadas,
com a Reitoria de José Geraldo
seguiu-se um arrefecimento da luta
em função de necessidade de
implementar com êxito o conjunto
de macro reformas impostas pelo
governo na universidade, em
primeiro plano o REUNI. Desse
modo, era necessário conter o
movimento e impedir que ele viesse
a gerar uma certa radicalização que
pusesse em cheque alguns pontos
fundamentais das reformas em
curso, entre elas a manutenção do
esquema de financiamento privado
através das Fundações ditas de
apoio, projeto esse endossado pelo governo (vide a proposta, já
aprovada e aceita de bom grado pela reitoria José Geraldo, de transferir
a gerência de todos os HU´s do Brasil para uma Fundação dita Público-
Privada, a EBSERH).

Em virtude desse “compromisso histórico” com os marcos do
governo, os grupos políticos governistas que estiveram a frente da
Reitoria, DCE e Sinfub nos últimos anos optaram por não comprar
uma briga – tanto política, quanto ideológica – com a concepção
conservadora da universidade da era Timothy, que diga-se de
passagem nunca deixou de ser hegemônica, principalmente entre os
professores. Desse modo, o que as urnas nos dizem hoje é que o
conservadorismo não precisa de ninguém além dele próprio para alçar
seus vôos, isto é, se o reformismo dos grupos governistas não for capaz
de levar a cabo uma mudança estrutural na concepção de universidade
privatista-clientelista, e quiser apenas usufruir dela para conseguir
cargos, a agenda neoliberal irá retornar com toda sua força, sem
necessidade de auxílio nenhum da dita “esquerda”. Como nós da
Oposição CCI já alertávamos em 2008 na época da Ocupação, o
timothismo irá “ceder os anéis para não perder os dedos”. Agora,
refortalecido, ele está a pedir os anéis de volta.

Daqui cabe a conclusão política fundamental desse balanço:
não existe meio termo entre as concepções populares da universidade e
a privatista neoliberal da futura reitoria (e, diga-se de passagem, aceita

pela gestão petista de José Geraldo). Caso estejamos lutando por uma
universidade verdadeiramente a serviço das causas populares, não é
possível se conciliar, ou aceitar, qualquer compromisso com o
conservadorismo prevalecente e sua agenda neoliberal, que deve ser
combatida pela raiz e em todos os seus desdobramentos. Como vêm
demonstrando os ataques globais à educação pública (vide Chile,
Colômbia, Canadá, Itália, para não falar na Grécia...), a ofensiva do
capital tem exigido de governos que levem a cabo uma maior
austeridade em relação aos gastos sociais em função da bonansa dos
rentistas, e esse movimento geral tende a se agravar aqui no Brasil
também, sendo a futura reitoria claramente a favor desses ventos.

Os partidos e grupos governistas (PT, PSB) tentaram criar
durante o segundo turno um clima de disputa programática entre as
chapas concorrentes - mera ilusão.Ao mesmo tempo, a própria Márcia
Abrahão tornava seu discurso cada vez mais genérico e vago a fim de
conquistar a base reacionária de professores e estudantes. De modo
geral, a campanha do “Amanhã Fazemos Juntos” baseava-se em dois
pontos fundamentais: a questão ética e a gestão democrática. Por
mais que de fato a chapa “UnB somos Nós” defendesse exatamente o
mesmo modelo corrupto e corruptor da era Timothy, tecer uma crítica
“ética” não era suficiente, pois ela não abarca as questões estrutural e
programática de fundo. Caso fossem abordá-las, o clima de
indiferenciação imperaria, já que restam mais semelhanças do que
diferenças programáticas nestes quisitos.

Sobre a dita gestão democrática, é verdade que os conselhos
superiores seriam mais ativos e participativos na gestão da Márcia

Abrahão do que na futura gestão de
Ivan Camargo, que chegou a
defender a centralização das
deliberações no conselho diretor da
FUB (!), ponta-de-lança de todos os
esquemas de corrupção. Mas,
mesmo assim, de nada adianta tais
conselhos se sua estrutura não-
paritária e anti-democrática
continuasse em vigor. De fato,
nesse caso, a participação através
deles ainda sim seria mais
figurativa do que realmente efetiva.

Sendo assim, é claro que há
diferenças de metodologia entre a
direita e a esquerda governista na
aplicação das políticas neoliberais,
devendo-se a isto suas próprias
construções históricas. A primeira
aplicando quase unicamente

através da repressão estatal e estruturas anti-democráticas, e a segunda
combinando a repressão com a cooptação das organizações sindicais e
estudantis.Apesar dessa diferenciação, existe uma política nacional de
modelo de universidade elitista e neoliberal que vem confluindo a
algum tempo as forças da “esquerda” governista (PT, PCdoB, PSB) e
de direita (PSDB, PMDB). O combate a tal política universitária, a
nosso ver, é a “grande política” que deverá ser tocada pelos estudantes
do povo e que coloca diante de nós tanto a “esquerda” governista como
a direita no campo dos inimigos da Universidade Popular.

Diante dessa realidade, o movimento estudantil necessita dar
muito mais do que “tapas com luvas de pelica” na burocracia
neoliberal. É necessário que se faça uma crítica profunda, radical, às
bases do atual modelo de universidade e de reforma educacional em
cursonopaís.Ocaminhopropostoporalgunsgruposde“unificar todaa
esquerda” (incluindo aí os setores governistas) para “derrotar a direita”
pode parecer, à primeira vista, tentador. Porém, agindo assim, teríamos
por consequência trocar a crítica qualificada e radical por coligações
meramente eleitorais, por votos “fáceis” e por um rebaixamento do
programa político para comportar “toda a esquerda”, o que só
reforçaria nossa incapacidade de nos contrapor ao discurso neoliberal e
reacionário em curso. As recentes eleições do CASESO e do CAFIL,

a)

b)

c)

i) ii)Conservadorismo, doença infantil do
reformismo capenga

A disputa entre “direita” e “esquerda” na
UnB: confluência neoliberal e disputa

burocrática

As tarefas dos estudantes do Povo!

Ivan Camargo e Márcia Abrahão no 1º turno: a “amistosidade
política” dos governistas favoreceria o “primo” forte
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Da aparente identificação do problema à sua
aparente solução

Mas, enfim, como funcionaria esse DCE
parlamentarista?

A abordagem do problema: materialismo
dialético versus pragmatismo unicausal

Ao longo de suas atividades e declarações, o grupo "Aliança
Pela Liberdade" afirma que os principais problemas do ME na UnB
são: um ME que "não reflete mais os interesses e as demandas da
grande maioria dos estudantes"; a transformação do DCE em
"estágio na formação de políticos profissionais"; e, por fim, a baixa
participação dos estudantes nos espaços do ME, pois estes "não se
enxergarem nos grupos organizados". Estes problemas, afirmam,
teriam como causas principais: o aparelhamento do DCE por
partidos políticos, que inserem um "excesso de assuntos externos à
universidade [para] dentro da pauta" do ME.

O que há, em nossa visão, de equivocado nisso tudo? Em
primeiro lugar, apesar da Oposição CCI ser precursora dentre os atuais
grupos estudantis na UnB da crítica vigorosa à um DCE utilizado
como trampolim às eleições estatais e recorrente correia de
transmissão dos governos de plantão, resultando num tipo de
burocratismo e em práticas ensimesmadas que não estimulam a ação
política do estudantado, divergimos frontalmente da "Aliança pela
Liberdade" no apontamento das causas deste problema. Dizem eles
que os

são os principais problemas de um DCE. Este argumento débil é
típico do apartidarismo clichê e não se sustenta sob a crítica.

Sobre os partidos políticos, repetimos o que dissemos nas
eleições para o DCE em 2011: "Contra o apartidarismo, podemos dizer
que não se faz política no vácuo. Mesmo estudantes que creem se
engajar de modo apartidário acabam, no curso prático de suas
atuações, por endossar uma visão política-ideológica qualquer,
encontre ela referência partidária ou não." E que "parte da aversão dos
estudantes por partidos se dá não pela existência dos partidos em si,
mas pela atuação destes, em especial na subordinação dos interesses
do movimento aos fins eleitorais burgueses que almejam.”

A respeito do temido “assunto externo”, afirmamos, também
em 2011 que é impossível "separar problemas da educação de uma
realidade social mais ampla, que produz as condições, os meios e os
fins do sistema educacional. Não há visão mais ingênua do que crer
que as contradições da UnB não correspondem a uma expressão
particular das contradições sociais às quais estamos submetidos.
Desse modo, por trás de problemas aparentemente triviais existe uma
longa cadeia de conflitos sociais que determinam o modelo
educacional existente". Assuntos externos, taxados assim
pejorativamente, podem ser, portanto, elementos causais de uma
parcela dos problemas do cotidiano educacional da UnB; ou podem ser

objetos de estudo da academia ao qual esta tem a contribuir. Mas isto
qualquer estudante de introdução à ciência política já deveria saber.

Na proposta “parlamentarista”, a eleição da diretoria do DCE
seria realizada de forma indireta através dos membros dos Centro
Acadêmicos (CAs) presentes no Conselho de Entidades de Base
(CEB), e não mais por eleição universal (1 estudante = 1 voto) e
majoritária (gestão formada pela chapa que obtém maioria de votos).A
diretoria do DCE, segundo a proposta, seria formada necessariamente
por membros dos CAs e teria apenas poderes executivos, sendo o CEB
o poder “legislativo”. Ademais, o DCE seria composto, entre outros
cargos, de um Presidente com direito à voto de minerva nos CEBs. O
"parlamento", ou seja o CEB, seria um órgão soberano, com poderes
de eleger e dissolver este mesmo DCE. Ao invés de pertencer ao voto
direto e universal dos estudantes da UnB a eleição ou destituição da
diretoria do DCE, este poder pertenceria exclusivamente aos membros
dos CAs presentes nos CEBs. Em sua proposta, o CEB passaria a ser a
instância superior àAssembleia Geral e inferior somente ao Congresso
Estudantil.

Para a “Aliança”, o problema que justificaria a proposta deste
“DCE Parlamentarista”, seria um DCE "distante da realidade dos
alunos" e um CEB que não realiza suas funções de "fiscalizar e
deliberar" e uma centralização na Diretoria do DCE para definir as
pautas do ME, tendo o CEB supostamente pouca ou nenhuma
autonomia para isso. Afirmam, ainda, que o “parlamentarismo” iria
“aumentar a participação dos estudantes em geral no processo de
tomada de decisões”, supostamente porque os CAs, através do CEB,
“proporciona uma representação mais efetiva das opiniões e interesses
dos estudantes do que a Assembleia Geral”. A “Aliança” entende que
as Assembleias Gerais são instâncias inerentemente falidas e querem
suplantá-las. Ora, não somos cegos para afirmar que não há um
problema de massificação/participação geral nas instâncias do ME:
evidente que há. Mas o que a “Aliança” pretende fazer é jogar fora o
bebê junto com a água suja!

Não nos enganemos: a ideologia da “Aliança” é contrária ao
Movimento Estudantil que pratica ação de massas. Almejam um DCE
pragmatista que se envolve em ações de tipo burocrática na
representação das demandas dos " " (um pré-

(1)
(2)

(3)

(a)
(b)

partidos políticos e a intromissão de assuntos externos à
UnB

(1)

(2)

estudantes-que-estudam

PARLAMENTARISMO ESTUDANTIL:
A chapa "Aliança Pela Liberdade" foi eleita em outubro de 2011 para a gestão anual do Diretório Central dos Estudantes

(DCE-UnB). O grupo majoritário da chapa possui orientação política liberal e uma filosofia meritocrática, simpáticos à teoria
burguesa de organização do Estado-mínimo, da economia de livre mercado e também da Universidade Privada. Tal orientação
político-filosófica é marca de suas ações e concepções sobre o que seja/deva ser o Movimento Estudantil (ME). Resulta disso sua
proposta "diferencial" que tentou levar à cabo no fim do mandato e com a qual disputará a gestão 2012-2013 de "transformar o DCE
presidencialista em parlamentarista", que foi/será objeto de caloroso debate. Mas, enfim, o que diabos significa este "DCE
parlamentarista" proposto por estes jovens liberais?

“Quando a solução para um doente é a eutanásia”“Quando a solução para um doente é a eutanásia”

onde direitistas da atual gestão do DCE e petistas compuseram chapas
conjuntas,demonstramafaláciade taispropostas“anti-direita”.

Nós da Oposição CCI seguiremos afirmando que:

.
Um verdadeiro combate ao avanço da direita e do

neoliberalismo nos leva precisamente a um caminho contrário - e mais
longo, é verdade - daquele que nos propõe os grupos burocráticos de
“esquerda”:

o
pragmatismo que substitui o trabalho árduo de transformação da
consciência e da organização estudantil por resultados eleitorais
em eleições de CA's e DCE nos anunciam as piores derrotas

1) É necessário fazer um massivo trabalho de base, de
sala em sala, de curso em curso, fortalecendo os organismos de
base do movimento (os CA's e suas Assembleias) e trazendo eles

novamente para a luta estudantil, articulando-os às lutas
unificadas e Assembleias Gerais; 2) Criar fóruns de CA's, que
possam ser órgãos independentes, que gerem experiência de
organização e luta nas bases; 3) Fortalecer a política de Oposição
permanente (em contraposição às “oposições” formadas em
períodos eleitorais) que esteja atuando de forma organizada e que
consiga confluir os esforços combativos de cada estudante num
mesmo sentido; 4) Construir uma crítica/ação radical contra o
atual modelo de universidade elitista e neoliberal em curso no país
bem como em defesa de uma Universidade Popular a serviço da
classe trabalhadora, ou seja, disputar no movimento estudantil
um programa classista e combativo.
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conceito taxativo que gostam de usar). Querem fazer apenas a "política
do possível" (um ME "corporativista e de resultados”), sem confrontar
os limites da ordem universitária (e societária!) estabelecida, marcada
profundamente pelo elitismo. Ao tratar, por exemplo, as Assembleia
Gerais – vista, é claro, apenas em sua superfície – como
“inerentemente falidas”,

Diga-se de
passagem, esta mesma adequação às imperfeições do momento é
praticada pela “esquerda esquizofrênica” na UnB – os governistas
(UNE/PT/PCdoB) e paragovernistas (ANEL/PSTU, OE-
UNE/PSOL). Estes, se em discurso podem até enganar a Juventude
Conservadora como sendo “revolucionários” (sic), na prática são
“outro alguém” que compartilha as ações de tipo burocrática dos seus
primos liberais, portanto parceiros de um grau de parlamentarismo
estudantil, uma vez que não atuam para romper o imobilismo político
da base, mas que sempre em épocas de eleições (DCE e Reitoria)
aparecem para fazer tempestade em copo d'água com seus discursos
vazios, como se ganhar tais aparatos fosse a cura de nossos males – e
para os ganhar vendem a alma até para o diabo!

A "Aliança Pela Liberdade" entende que a dimensão da
no Movimento Estudantil é passível de ser reduzida à

dimensão da . É assim que uma Assembleia Geral,
mesmo com quórum, poderia ser substituída por um CEB, ou uma
manifestação substituída por
um UnB-DOC, ou uma
passagem em sala por uma
consulta no facebook. E a
“Aliança” não é capaz de
propor nada além de um
“CEB forte”. O

aí é supor que no
momento atual os próprios
CAs seriam órgãos dotados
de ampla participação dos
estudantes de seus cursos,
cuja funções políticas seriam
travadas com excelência:
sabemos que não é assim.
Infelizmente, os CAs hoje
estão entregues a grupos que
não passam de semi-
empreendedores de festas ou
que, mesmo que com gestões
dotada de vontade política,
raramente conseguem tratar
os problemas sócio-político-
educacionais com relevância, nem estimular ampla participação nas
próprias Assembleias de curso ou em mobilizações para interesses
particulares que seja. Para a Oposição CCI, os CAs tem um papel
basilar na reorganização do ME, pois os cursos seriam quase que
“unidades básicas” da totalidade da universidade, e unidades básicas
deficitárias dificilmente gerariam uma totalidade atuante. É por isso
que um “CEB forte” não resolveria nem de longe os problemas da
representação, menos ainda da participação (entendido como ação
direta).Até porque, se os partidos políticos e a intromissão de assuntos
externos seriam, para a “Aliança”, os principais problemas do ME,
nada impediria que os mesmos partidos atuem nos CAs e então
reproduzam problemas similares.

O , consequência de sua visão de
“Movimento tipo UnB-DOC”, é crer que uma gestão de DCE é mera
executora de tarefas burocráticas e que, para tanto, não necessita de um
agrupamento sólido, com consistência e unidade política e
organizativa para tocar suas tarefas. Sem tal unidade podemos até
aglomerar forçar políticas das mais distintas para ganhar um DCE, é
verdade, mas seremos incapazes de agir, pois cada parcela no interior
do DCE apontaria para um lado, e logo anular-se-iam mutuamente.
Aliás, novamente é isso que pretendem fazer UNE e ANEL nas
próximas eleições de DCE: de acordo com um lema similar de “unir
toda a esquerda”, eles preferirão ganhar o DCE a qualquer custo e se
esfacelar depois internamente: nada mais burocrático!

O é, ainda que concordemos que a dimensão
representativa para a organização e dinamização de um movimento na
proporção de milhares ou milhões de pessoas seja crucial, pois seria
inviável o encontro presencial destes, a saída está em pensar e resolver
o problema da . No entanto, estes “estudantes-
que-estudam” da “Aliança” não enxergam três questões
determinantes, entre outras, postas na realidade da vida: a ,
a : A pois, falando da
UnB, estamos dizendo de uma escala territorial que permitiria sim o
encontro presencial entre uma percentagem considerável dos
estudantes; evidente que isto dependeria das variáveis de mobilização:
capacidades do movimento e a conjuntura política. Mas mobilização,
com agitação e propaganda, certamente é um termo que não consta no
vocabulário da "Aliança". Aglomerar o estudantado em espaços de
Assembleias Gerais é indispensável, onde tem-se a possibilidade do
confronto de argumentos e da superação de velhas por novas ideias;

, pois o movimento estudantil, por sua
natureza, nasce autônomo e destituído de poder oficial tendo que, para
atingir certas demandas, confrontar-se com estes mesmos poderes
(departamentos, reitorias, conselhos superiores, governos e empresas)
e, para tanto, o faz por meio de mobilizações de massa, ou seja,
(inter)ações onde cada indivíduo compõe a força coletiva: Ações de
massa ocorrem com calor dos corpos ocupando os espaços que sejam
necessários de forma direta e não-delegada; e , pois vivemos

um período chamado por
alguns de “pós-ideológico”,
de “fim das utopias”, onde a
“vitória do capitalismo”
atestaria o suposto “fim da
história” sobre o socialismo e
onde a maioria dos setores
que seriam considerados de
“esquerda” adaptam à maré
p ó s - m o d e r n a e / o u
desenvolviment is ta do
capital, em que o maior
exemplo é o PT ser o gestor
de um Estado-capitalista a
beira da crise e com ele
ca r r ega as p r inc ipa i s
organizações populares
(UNE, CUT etc.) para a vala
da inação institucional-
burocrática: este período
histórico tem forte influência
sobre o refluxo político-
organizativo que passa o

movimento estudantil. Mas este deve ser um assunto “externo”...

Não constatar a essência do problema do esvaziamento do ME
faz a “Aliança” se ater à suas aparências. A verdade é que,

A“Aliança”, no fundo, não
propõe nada além que .
Pois um movimento sem contato cara-a-cara, sem o caloroso debate de
ideias fundamentadas, sem passagens em sala, sem manifestações,
ocupações e sem confrontar a ordem estabelecida, simplesmente não é
Movimento Estudantil: é um movimento de conservação.

Estamos sob o ataque imperioso da reestruturação produtiva,
da ideologia pós-moderna e da política neoliberal. Resistir e
intensificar os trabalhos de base, reintroduzindo o debate político no
vazio deixado pela esquerda burocrática na UnB: eis nossa tarefa para
combater a direita . Desconfiemos daqueles que nos propõem rápidas e
fáceis soluções. Agrupemo-nos como uma oposição sem concessões
às teorias liberal-burguesas. Ousemos voltar a acreditar no vir-a-ser do
Movimento Estudantil Classista, Combativo e Independente em luta
por uma

a “Aliança” trata as imperfeições do
momento como se fossem naturais e, ao não conseguir (ou melhor,
não pretenderem) superá-las, adaptam-se a elas. ,

não
pretendendo mudar esta essência, pois a ideologia liberal é parte
dela, pretendem apenas domesticar o que resta de potencial no
ME: sua capacidade crítica e combativa.

a morte definitiva do Movimento Estudantil

Educação a Serviço do Povo: nossa tarefa histórica.

participação
representação

participação política

geográfica
sócio-político-cultural e a histórica

muy

primeiro
equívoco

segundo equívoco

terceiro equívoco

Geográfica

Sócio-político-cultural

Histórica

A solução não é o atalho: “É preferível andar
uma légua do que afogar uma égua”!

UNA-SE À CCI! PELA REORGANIZAÇÃO DO MOVIMENTO ESTUDANTIL COMBATIVO!

Colômbia, 2011: Meio milhão de estudantes em greve e realizando mobilizações
de massa barraram a Reforma Universitária de cunho privatista no país.

As lutas dos povos na América Latina nos ensinam um exemplo a ser seguido.
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Nº 28 - Fevereiro de 2012

1°) Este não é um comitê dos e para os estudantes de base, é uma reunião de cúpulas de correntes políticas (PSTU, PSOL,
PT, “Honestinas”, etc.), que expressa unicamente a unidade existente entre elas, não a unidade dos estudantes organizados
desde a base em seus CA's e demais associações estudantis. Serve antes de mais nada para maquiar momentaneamente a crise
da esquerda oportunista e seus métodos, precisamente com os mesmos métodos burocráticos que a levaram a crise;

2º) Sendo um comitê consensual, não é um comitê que estimule as posições mais avançadas e consequentes do
Movimento Estudantil. É o “mínimo comum” existente entre diversas forças políticas, dentre elas partido conhecidamente
oportunistas e governistas, contando inclusive com a ilustre presença da União “Neoliberal” dos Estudantes (UNE). Frente a
esse método consensual, perguntamos: E se uma proposta vital para o prosseguimento da luta encontra a discordância de uma
minoria oportunista (como é comum e natural de ocorrer)? Nivela-se por baixo. O consenso é o poder de veto das correntes
oportunistas.

3°) Por falta de um trabalho de organização de base prévio e cotidiano (pois alguns só aparecem em cena mesmo em
épocas de eleição para DCE) o tom da primeira reunião que fundou o comitê era de total submissão à “opinião pública”, era
como se estivessem pisando em ovos. Não se propunham com tal luta modificar a consciência geral dos estudantes, não se
propunha vincular suas reivindicações imediatas às reivindicações gerais e políticas. Pois é de conhecimento de todos que boa
parte das forças políticas ali presentes desconhecem o “estado de ânimo” e o cotidiano das massas estudantis, pois não estão
vinculados a elas em suas lutas mais imediatas desde a base;

4º) Como já havíamos denunciado em outros momentos, em especial na edição nº27 d'O Germinal, a dita “unidade de
esquerda” proposta pela ANEL/Pstu, através de grandes acordos de cúpulas, onde cada corrente exige sua “logo-marca” em
cada passo dado pelo comitê (sendo esta fonte de diversas picuinhas, não deixando para trás as piores tradições do
parlamentarismo). Não tenhamos memória curta! Não é por que a UNE virou “oposição” ao DCE que devemos esquecer a sua
péssima passagem pelo DCE (2008-2009 e 2009-2010), afinal de contas, não só as assembleias gerais eram também boicotadas
naquela gestão, como o discurso contra a “quadradice das assembleias” e os “métodos antiquados” (leia-se os métodos
combativos e de massas) ganharam corpo nessa gestão, e como tal cimentaram as bases para a vitória da direita “almofadinha”
(Aliança pela Liberdade) em 2011.Adubiedade (“centrismo”) frente ao papel das fundações privadas, frente a ação repressiva
da polícia no campus, frente aos conselhos burocráticos da universidade (Consuni, Cad e Cepe), são algumas das marcas da
gestão do PT no DCE (e na Reitoria), que desarmaram politicamente os estudantes frente a direita neoliberal. Portanto, tal
“unidade de esquerda” proposta pelaANEL/Pstu com os notórios oportunistas da UNE/PT não representa a unidade necessária
e combativa do Movimento Estudantil;

5°) Enfim, não participarem de dito comitê pois significa na prática a negação da necessária auto-crítica do último
período, em troca dos mesmos resultados pragmáticos e oportunistas (resultados que no plano imediato geram uma
ilusão/aparência de avanço, mas logo deslancha em derrotas) que são precisamente a causa da crise que vivemos na UnB. Não
queremos nos eximir de críticas e auto-críticas, porém, não compactuaremos com a construção de novas derrotas, em
responsabilidade com a luta do movimento estudantil. Viemos por meio desta declaração gerar o debate crítico que não há
nesses espaços “consensuais” e convocar os estudantes a lutar contra essa concepção de Universidade elitista e clientelista em
curso na UnB (via DCE, Reitoria e ADUnB), porém, mais do que nunca isso só será possível pela reorganização classista e
combativa do Movimento Estudantil na retomada efetiva dos métodos de trabalho de base.
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POR UM FÓRUM DE CA'S E ESTUDANTES INDEPENDENTES! POR UM CONGRESSO ESTUDANTIL DA UNB!
ABAIXO O CONSELHO DIRETOR DA FUB! CONSTRUIR UMA UNIVERSIDADE POPULAR

POR QUE NÃO PARTICIPAREMOS DO “COMITÊ UNIFICADO”
No dia 07/02 (quinta-feira) foi convocada pelos

militantes da ANEL/Pstu uma reunião para tratar sobre as
recentes medidas da Reitoria de Ivan Camargo. Se por um
lado concordamos com a necessidade de organizar a
resistência estudantil ativa a estas medidas antidemocráticas
da Reitoria (cobrança de taxa de trancamento de matrícula,
catracas na FGA, reativação do Conselho Diretor da FUB,

etc.), acreditamos que a forma de organização e o conteúdo
político que possibilitou tal comitê, além de não dar conta
das tarefas imediatas para brecar tais ataques da Reitoria,
(por isso e por outros motivos) será incapaz de cumprir as
tarefas de médio prazo de reorganização do movimento
estudantil da UnB. Frente a isso a Oposição Combativa,
Classista e Independente ao DCE, vem declarar que:
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As Regras de anti-Convivência da Reitoria
e a necessária resistência estudantil!

ste início de semestre começou conturbado. Não
bastasse o final do semestre passado, quando a
Reitoria anunciou a reativação do Conselho Diretor
da FUB , a instalação de catracas no campus do
Gama que visa dificultar o acesso da comunidade à

universidade sobre o pretenso discurso da "segurança públi-
ca", vários problemas relacionados ao R.U e ao transporte
público etc. Não obstante, no início do primeiro semestre de
2013 tiveram fatos novos interferin-
do na vida dos CAs (Centros
Acadêmicos): a repressão por meio
de seguranças e policiais militares à
recepções de calouros na Ciências
Sociais e na História; a proibição de
festas e confraternizações estudan-
tis, seja através da cancelamentos
ou da burocratização para conseguir
o "aval" de liberação; a proibição de
atividades e livre propaganda nos
espaços públicos da universidades,
tal como foram proibidos exibições
de f i lmes no Ceubinho, o
Comunicado da Prefeitura proibin-
do colagem de cartazes não autori-
zados no campus (Comunicado nº0025/2013/PRC) e a
própria Oposição CCI foi proibida de distribuir panfletos no
interior do R.U. Portanto, camaradas estudantes, estamos
diante de uma realidade de avanço reacionário e elitista em
nossa universidade. E esta afirmação não significa endossar
uma "disputa de egos" entre direita e esquerda como alguns
gostariam de pintar, mas de fato constatar que estudantes e
trabalhadores da UnB já estamos tendo certos direitos tolidos.
Mais do que isso, as ações da atual REItoria representam um
ataque ao povo trabalhador que se verá cada vez mais afastado
da Universidade, objetiva e subjetivamente.

As novas Regras de Convivência foram aprovadas pelo
antidemocrático CONSUNI no início de 2012 (ainda sob a
gerência de José Geraldo/PT), mesmo com todos os represen-
tantes discentes se colocando contrários a sua aprovação. Ela
foi sancionada graças ao peso desproporcional que possuem os
professores na estrutura de poder da universidade. A tentativa
pela atual Reitoria direitista de colocar em prática tais regras
tem levantado o debate sobre duas questões fundamentais de

nossa estrutura universitária: 1) a
total fa l ta democracia dos
Conselhos Superiores (Consuni,
Cad, Cepe), que vigoram sob o
formato “70-15-15” (70% das
cadeiras para professores, 15% para
estudantes e 15% para servidores); e
2) a "necessária" forma repressiva e
autoritária como se efetivam estas
deliberações dos Conselhos
Superiores, tendo em vista que são
fruto de acordos/decisões entre uma
minoria de professores burocratas
sobre os mais de 40 mil membros da
comunidade.

Para além de uma análise detalhada sobre cada ponto da
Regra de Convivência, que acreditamos ser necessária e que
cada CentroAcadêmico em seus espaços próprios (Assemble-
ias Gerais, Reuniões etc.) já devem estar elaborando, quere-
mos ressaltar os elementos políticos que formam as condições
possíveis para tais ações da Reitoria. Primeiramente, é
necessário nos perguntarmos: porque uma parcela tão reduzi-
da de professores possuem o poder de decidir a convivência
que na prática será vivenciada pela comunidade como um
todo? Não seria, portanto, essa mesma comunidade de
dezenas de milhares (e em última instancia os próprios
estudantes, a maioria da comunidade) a mais interessada e
afetada pelas relações de convivência? Porém, tal questão
colocada, não resta dúvidas de que a superestrutura dos
Conselhos Anti-Democráticos é incapaz de representar
efetivamente os anseios e a vida em movimento da comunida-
de universitária. As Regras de Convivência aprovadas "de
cima para baixo" não poderiam ser mais nefastas e autoritárias

¹

AS REGRAS DE ANTI-CONVIVÊNCIA: ENTRE A BUROCRACIA E A REPRESSÃO

Regras de Convivência aprovadas pelo Conselho Superior Universitário, o famigerado CONSUNI, asseveram a
privação de uso dos espaços públicos da Universidade. Medidas como a proibição de bebidas alcoólicas, de realização de
atividades como Assembleias de Curso, confraternizações, recepção de calouros, Semanas Acadêmicas e o uso de
qualquer meio de comunicação para propagandear tais atividades e - pásmem - até mesmo aglomerações espontâneas
passam a ser proibidas sem a autorização das devidas instâncias superiores. Além de se permitir o uso de qualquer meio
audiovisual para “registrar e identificar usuários da UnB”, a Reitoria promete penalidades aos infratores das novas

estão sendo impostas até mesmo com o uso da Polícia.Regras de Convivência, que

¹ Órgão composto por seis nomes escolhidos pelo MEC com poderes
deliberativos sobre assuntos de ordem política e orçamentária da UnB.
Este Órgão foi responsável pelos esquema de corrupção do ex-reitor
Thimoty Mulholland e estava desativado desde sua saída forçada em
2008 através da ocupação da reitoria realizada pelos estudantes da UnB.

Até mesmo Assembleias Estudantis dos Cas e do
DCE deverão passar pela autorização da Reitoria!



para a comunidade. Devemos ter claro que tais regras possu-
em por finalidade, apesar do discurso pomposo e demagógico
de "harmonia e ética", manter o controle e o status quo
representado por esta mesma burocracia encastelada nos
Conselhos Superiores.

Outro elemento histórico deve ser colocado. Em
praticamente todas as administrações da UnB a comunidade
discente nunca dispôs de espaços próprios adequados para sua
organização coletiva nem confraternizações. Demonstração
final e prática desta afirmação é o fato de que a maioria das
sedes dos Centros Acadêmicos são salas ocupadas e que os
prédios dos novos campi, como o de Ceilândia, sequer
dispunha de espaços projetados para cada um dos CAs. Desta
forma, a falta de condições para sociabilidade estudantil criou
tanto movimentos de ocupação legítimos para se organizarem
etc., mas também criou distorções ao possibilitar uma série de
práticas de mal uso do espaço acadêmico, como exemplo
certas “megafestas”, trotes humilhantes etc.. Por parte da
Oposição CCI, não defendemos o uso desenfreado ou de
qualquer forma do espaço universitário, isso seria puro
liberalismo. Defendemos o uso saudável dos CAs para que os
estudantes possam estudar, confraternizar e lutar. Por ser
exatamente o corpo discente a maioria da Comunidade,
defendemos que sua autonomia seja posta em prática através
da madura reflexão coletiva em suas instâncias (CEB,
Assembleia e Congresso). E antes da Reitoria pensar em
impor de cima para baixo a privação, a burocratização e abrir
o precedente para a repressão de sua comunidade, ela deveria
dar condições para a sociabilidade estudantil. Não é isso que
vem acontecendo.

Como complemento necessário da estrutura anti-
democrática dos Conselhos Superiores, ou melhor, a forma de
"fazer valer" as suas deliberações ilusória e artificialmente
"representativas", a Reitoria necessita usar a força repressiva
(de seguranças e policiais) e a vigilância (catracas, câmeras de
vigilância etc.). A repressão à recepção de calouros da
Ciências Sociais e História, cursos que historicamente não
realizam trotes violentos, dentre outras ações repressivas e/ou
proibitivas pautadas pelas Regras de Convivência, anunciam
uma nova fase do "Vigiar e Punir" e da privação do espaço
público em nossa universidade. Na medida em que a Reitoria
buscar burocratizar e reprimir as atividades realizadas pelos
estudantes, mais estes serão levados ao caminho da "ilegalida-
de" e da resistência, seja de forma velada e individual ou
pública e de massas. Portanto, devemos ter claro que a
estrutura de poder anti-democrático está umbilicalmente
relacionada com a necessidade de repressão, pois suas
deliberações não possuem legitimidade e reconhecimento na
"base" e tem que ser postos a força. Chegamos então na
essência do problema: do questionamento às Regras de
Convivência, lutemos pela democratização radical da univer-
sidade, não somente contra a repressão e militarização do
campus como também pela dissolução dos atuais Conselhos
Burocráticos e pela sua substituição por Conselhos e
Colegiados com representação paritária dos segmentos da
Universidade e com eleições universais para cada cargo
executivo (como Reitor e Chefes de Departamento etc.)!

Podemos dizer que o Movimento Estudantil da UnB
está em um profundo descenso, oriundo das mais variadas
práticas parlamentaristas (burocráticas e eleitoreiras) que
dominaram tal movimento nos últimos anos. Estas práticas
(também defendidas por grande parte da esquerda reformista
da UnB) deslegitimam sempre o protagonismo da mobiliza-
ção estudantil (manifestações, ocupações, trancamentos de
ruas, paralizações de aulas etc.) em favor do "respeito"
complacente e covarde à institucionalidade universitária
antidemocrática. O DCE é o exemplo mais cabal disso. Com
seu movimento tipo "UnB DOC" e reuniões de cúpulas com a
Reitoria, boicotam os espaços coletivos e máximos de
deliberação (Assembleias Gerais e Congresso Estudantil) e de
ação (Manifestações), garantindo assim a intocabilidade da
burocracia universitária. Isso pode parecer deslocado do
nosso tema, porém, diz respeito diretamente às táticas a serem
defendidas em nossa luta frente as Regras de Convivência.

Um exemplo prático. Diante da insatisfação dos
estudantes quanto as ações repressivas e burocráticas de "anti-
convivência" da Reitoria, alguns grupos do Movimento
Estudantil continuam apostando exatamente no velho
caminho institucional viciado que levou a aprovação das
atuais Regras. Em uma reunião da REItoria realizada com os
CAs em meados de Abril, um estudante do grupo "Honesti-
nas" não poderia propor algo mais prejudicial: a criação de um
Grupo de Trabalho (GT) para reavaliar as Regras, quer dizer,
uma mesa de enrolação sem poder deliberativo algum que terá
como desfecho o conhecido cenário de cartas marcadas das
reuniões do CONSUNI.AREItoria aceitou ela mesma de bom
grado este GT, pois sabe que não passa de um “chá de cadeira”
amaciando as críticas dos estudantes rumo a uma "derrota
consentida" no CONSUNI. Diferente de tal tática irresponsá-
vel, alguns CAs – dentre eles os de Geografia, Ciências
Sociais, História, Letras e Educação Física – defenderam no
Conselho de Entidade de Base (CEB) do dia 24/04 a convoca-
ção de uma Assembleia Geral de Estudantes da UnB para
debater coletiva e profundamente e deliberar a ação dos
estudantes a respeito. Incrivelmente, a proposta não foi
aprovada, e no atual momento o movimento estudantil da
UnB padece de meios efetivos de organização e luta unifica-
dos que garantam sua vitória.

Nós da Oposição Combativa, Classista e Independente
defendemos: 1) Pela revogação da atual Regra de Convivência
autoritária e repressiva da Reitoria; 2) Pela autonomia da
comunidade em definir regras de convivências a partir de seus
próprios fóruns (Assembleias Estudantis, CEBs etc.), privile-
giando a construção deAssembleias Inter-categorias (estudan-
tes, professores e servidores) de cada curso; 3)AReitoria (seja
por um Conselho ou diretamente pelo Reitor) não atenderá
nossas reivindicações por livre espontânea vontade ou por
"sensibilização", será necessário, portanto, o uso democrático
da pressão extra institucional materializada na ação direta dos
estudantes, ou seja, a justiça imposta pela força; 4) Sendo
assim, nossos olhos estão voltados para a massa estudantil e
proletária da Universidade, e nossa opção seguirá sendo o
fortalecimento dos Centros Acadêmicos e os espaços de
organização coletivo dos estudantes.

OS ESTUDANTES FRENTE AS ILUSÕES DO PARLAMENTARISMO ESTUDANTIL

PELA REVOGAÇÃO DAS REGRAS DE "ANTI-CONVIVÊNCIA" DA REITORIA!
PELA DEMOCRATIZAÇÃO RADICAL DA UNIVERSIDADE!

POR UMA UNIVERSIDADE POPULAR A SERVIÇO DA CLASSE TRABALHADORA!
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A verdadeira face autoritária e privatista

da REItoria

A atual gestão da REItoria, sob o comando de Ivan
Camargo, que venceu sob o discurso de "eficiência e quali-
dade", desde o início de seu mandato (no 2º/2012) vem
demonstrando sua verdadeira face: o autoritarismo e a
privatização. Essa política, apesar de ser geral na universida-
de, vem atingindo brutal e especialmente os estudantes
pobres e os trabalhadores terceirizados. Apontaremos aqui
alguns dos problemas:

Há uma enorme demanda
reprimida por Assistência Estudantil
(moradia, bolsa-permanência etc.),
que provavelmente aumentará com as
cotas sociais. A Reitoria, no entanto,
caminha na contramão do atendimento
desta demanda, sob o falso discurso de
"reduzir gastos". Durante estas férias,
estudantes foram expulsos de seus a p a r t a m e n t o s
alugados pela Reitoria e praticamente empurrados ao
recebimento da Bolsa Pecúnia no irrisório valor de R$ 510,
impróprio à uma locação em Brasília. Os apartamentos em

questão substituem temporariamente a Casa do Estudantes
(CEU), que está em reforma, e cujos prazos de entrega não
estão sendo honrados. Além disso, registra-se casos de não
atendimento de moradia provisória aos recém ingressos,
além de atrasos nos pagamentos das bolsas frutos de erros
burocráticos e/ou ações políticas propositais da DDS
(Diretoria de Desenvolvimento Social). Diante desses
conflitos imediatos, e da Reitoria se demonstrando vem cada
vez mais autoritária, os estudantes ocuparam legitimamente
a sala BT 260 (ICC Central). Se a Reitoria é incapaz de gerir
a demanda por moradia, os estudantes é que devem fazê-lo.
Queremos o atendimento de 100% da demanda por moradia
e permanência!

A REItoria pretende
privatizar o RU "concedendo" sua
gestão para uma empresa lucrar com o
nosso direito de alimentação. Para

tentar calar as "vozes dissidentes", a
refeição dos estudantes pobres será gratuita, no entanto, o
valor para os visitantes aumentará 100% (todos os visitantes
e os próprios terceirizados terão que pagar 10 reais!). Tal
"concessão", segundo últimos informes, mais que triplicaria
os custos da Reitoria com o RU, indo de algo perto de 8
milhões por ano para 30 milhões (onde está a eficiência nos
custos?). Sabemos que a lógica mercadológica pode ofere-
cer benesses imediatas e focalizadas para receber o "apoio
dos consumidores", porém, o que está em jogo é a função
pública de nosso Restaurante! Sua função, definitivamente,
não é obter lucros, mas sim garantir a reprodução material
dos estudantes e trabalhadores para que possamos desempe-
nhar nossas atividades manuais e intelectuais. Abaixo a
Privatização do RU!

Sob o
discurso da "segurança pública" a REItoria (com o apoio do
DCE) vem investindo no monitoramento e repressão sobre a

1) Assistência Estudantil - moradia, alimentação,
permanência, saúde:

2) Privatização do Restaurante
Universitário:

3) Catracas, câmeras e polícia na UnB:

R E C C

POR UM VERDADEIRO LEVANTE POPULAR NA UNB!
A REITORIA NÃO PISARÁ MAIS EM NOSSOS DIREITOS!

Começamos mais um semestre. Saudamos os novos estudantes da universidade, sabemos o quanto é difícil para os
que estudaram em escolas públicas (precarizadas, sem professores etc.) furar o bloqueio elitista que é o vestibular, PAS ou
ENEM. Saudamos também os estudantes pobres e trabalhadores que continuam na luta diária pela permanência na univer-
sidade e pela sobrevivência, apesar de todas as dificuldades que a Reitoria e que a própria sociedade capitalista nos impõe.

Muitos dos que agora leem este boletim participaram das "Jornadas de Junho", das manifestações nas ruas, dos
confrontos com a polícia, das conversas e debates públicos. Não podemos nos esquecer dessas lutas. Os estudantes, os
estagiários, os trabalhadores precarizados foram a grande massa nas ruas. As lutas romperam com os velhos métodos
oportunistas de manifestação (as marchas pacifistas da UNE e da CUT, por exemplo), e melhor, demonstraram que é possí-
vel vencer, sem o apoio de partidos eleitoreiros ou conchavos com o governo. Nesse momento, a UnB passa por uma série de
ataques autoritários e privatistas por parte da REItoria... é necessário seguir o caminho que aprendemos nas "Jornadas de
Junho"!

I

I

I I

II

I

I

NÃO TEM COMO ESTUDAR

NÃO TEM COMO ESTUDAR
SEM ASSISTÊNCIA

SEM ASSISTÊNCIA



ABAIXO O AUTORITARISMO E A POLÍTICA DE PRIVATIZAÇÃO!
CONSTRUIR UM FÓRUM DE MOBILIZAÇÃO INDEPENDENTE!

POR UMA UNIVERSIDADE POPULAR!

comunidade universitária e visitantes. É a política do Vigiar
e Punir! A militarização não resolve as causas da violência e
nem garante mecanicamente segurança no campus. Ao
contrário, termina por justificar a exclusão do povo (o
perigoso "elemento externo") da universidade, fechando
ainda mais suas portas: com catracas, câmeras e polícia. Isso
tem refletido também em um cerceamento do espaço dentro
da UnB. As novas Regras de (anti)Convivência exigem
autorização para tudo: colar cartazes, distribuir panfletos
(alguns colegas já foram proibidos de panfletar no RU!),
organizar recepção de calouros (seguranças e policiais
atrapalharam as recepções na Sociologia e na História!),
dentre outros.

Alguns camaradas estão sendo perseguidos por lutarem
pelos seus direitos. Um caso exemplar é o do terceirizado
Francisco Targino que está sendo acusado de "incitação à
paralisação" e cujo processo foi rodado sem o menor direito
de defesa! Além disso, os terceirizados sofrem diariamente
com o assédio moral, com as ameaças de demissão, com os
atrasos de salário, vale-
transporte etc. O que os
terceirizados sofrem na UnB
é Ditadura e Escravidão! Os
terceirizados necessitam de
melhores condições de
trabalho, salário e direitos,
visando sua inclusão no
quadro de trabalhadores
efetivos. Devemos unificar a
luta dos estudantes aos
trabalhadores terceirizados
e m p r o l d e u m a
Universidade Popular!

Além de tudo
isso, o CONSUNI (Conse-
lho Universitário) aprovou a
reativação do Conselho
Diretor da FUB. Este órgão reúne 6 pessoas eleitas pelo
MEC e sua função é gerir o patrimônio e aprovar as contas da
Universidade. Foi por este órgão por onde passou os esque-
mas de corrupção do ex-reitor Timothy Mulholland que só
caiu após a ocupação da reitoria em 2008, desde então o
Conselho Diretor não havia sido reativado. A sua reativação
evidencia a prática antidemocrática desta Reitoria, utilizan-
do a prerrogativa de um órgão ainda mais restrito que os já
elitistas Conselhos Superiores. Evidencia também que os
atuais Conselhos Superiores (CONSUNI, CAD e CEPE) são
espaços excelentes para a reacionária burocracia universitá-
ria fazer suas negociatas e aprovar suas falcatruas com ares
"democráticos" - foram eles que aprovaram o próprio
Conselho Diretor. Queremos a extinção do Conselho Diretor
e também dos Conselhos Superior, em defesa da real demo-
cratização da universidade: eleição universal aos cargos
executivos e paridade nos Conselhos e Colegiados!

Nós estudantes e trabalhadores devemos nos organi-
zar e unir nesse momento para construção de uma verdadeira
luta "Contra o autoritarismo e a política de privatização da
REitoria!". Nossa política organizativa deve ser a de traba-
lhar em cada curso, aumentando o debate político e a mobili-
zação dos Centros Acadêmicos e criando Coletivos
Estudantis nos cursos e, a partir desta base, ampliá-la ao
nível universitário. A união para lutar, no entanto, não deve
ser uma unidade entre partidos e correntes para disputar os
conselhos universitários e demais espaços institucionais, e
sim uma unidade para ação e mobilização de massas.
Atualmente o movimento estudantil da UnB perdeu e muito
seu caráter mobilizador, o que ocorre na maioria das vezes
são grupos e partidos disputando posições meramente
institucionais, aceitando o jogo da direita e a burocracia
(DCE, ADUnB e Reitoria). Até mesmo os CEBs (Conselhos
de Entidades de Base, que reúne os CAs) perderam seu

caráter de organizar a
luta estudantil, como
diria o ditado "o que
ele decide e o cachor-
ro enterra tem o
mesmo valor". Não
podemos repetir os
m e s m o s e r r o s ,
devemos partir para as
bases, pensar em
métodos que agluti-
nem e mobilizem os
estudantes.

Para tal tarefa
não podemos e nem
devemos contar com o
apoio do atual DCE
direi t is ta (gestão
A l i a n ç a p e l a
L i b e r d a d e ) . N ã o

podemos cair no falso discurso de que "todo apoio é válido",
já que todo ato de vitalidade nasce da negação de uma
determinada prática e afirmação de outra. É esta política
pragmatista-institucional, hoje muito bem levada a cabo
pelo DCE, de manter-se ao lado da burocracia e alimentando
as ilusões nas impossíveis disputas nos Conselhos, que vem
desorganizando a base estudantil e enfraquecendo nossa
capacidade de resistir e lutar contra estes ataques da
REItoria. Nós, ao contrário, devemos afirmar o protagonis-
mo e independência dos estudantes e trabalhadores, mos-
trando que apenas a força da mobilização de massas manterá
antigos e conquistará novos direitos. Por isso, defendemos a
construção de um Fórum de Mobilização Independente
(formado por estudantes, CA's, trabalhadores, professores, e
demais organizações e indivíduos) que cumpra essa função
mobilizadora, sem prestar qualquer esclarecimento ao DCE
e demais pelegos do Movimento Estudantil.

4) Perseguição política e opressão aos terceiriza-
dos:

5) Reativação do
Conselho Diretor e a
burocracia:

O que a UnB precisa é de um verdadeiro

levante popular!

Entre diversos aprendizados, as Jornadas de Junho provaram que é na
mobilização de massas que conquistamos e garantimos nossos direitos
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Avaliação das eleições para DCE-UnB (2012) 

e Análise de conjuntura 

A trajetória dos grupos políticos       

Antes de tudo, para entender por que a “Ali-

ança pela Liberdade” ganhou duas vezes consecutivas 

o DCE é preciso fazer uma análise da trajetória dos 

grupos políticos da UNB. A história nos mostra que 

sempre em tempos de convulsão social as culturas, so-

ciedades e instituições redirecionam seus rumos, não 

foi diferente conosco. Vamos relembrar, então, o perí-

odo de grande crise/oportunidade que a UNB passou 

– amparada também em condições favoráveis nacio-

nalmente – e que propiciou a origem/crescimento de 

vários grupos que determinam a dinâmica do ME até 

hoje. Este período foi o da grande ocupação da Reito-

ria em 2008, que mobilizou grande parte da comuni-

dade acadêmica e abriu as portas para o conflito de 

ideias e interesses. 

Esta Análise é importante para “colocar os 

pingos nos is”. A vitória da Aliança não foi fortuita e 

nem a derrota da esquerda foi um golpe de azar ou 

fruto do sectarismo de alguns grupos. Podemos obser-

var que antes da grande mobilização de 2008 não ha-

via um grupo de direita organizado como a Aliança e 

nem sequer uma esquerda revolucionária, o que quer 

dizer que na dinâmica do ME ainda não estavam con-

tidas todas as nuances e contradições, conflitos e di-

vergências que tanto enriquecem a vida política de 

nossa universidade e por isso mesmo os espaços no 

qual acontecia a política estudantil não refletiam a di-

versidade de opiniões existentes. 

O que queremos dizer com isso é que o fato de 

DCE’s “de esquerda” ou “progressistas” terem ga-

nhado sucessivamente eleições no período pré-ocupa-

ção da Reitoria em 2008, não significa que não havia 

uma grande massa de estudantes de opinião conserva-

dora/liberal/burguesa, a favor de polícia no campus e 

da privatização da universidade, mas o que não havia 

era um grupo atuante que os representasse. O que é 

bem característico de estudantes de opinião conserva-

dora devido a sua concepção de que a única dimensão 

da democracia é a representação, vide sua (nula) par-

ticipação nas assembleias e nas eleições. 

Embora os números sejam difíceis de estimar, 

devido à própria baixa participação estudantil na con-

juntura atual, o que sabemos é que as universidades 

brasileiras e especialmente a UNB é extremamente 

elitizada – um fator determinante para a política estu-

dantil – e não reconhecer este fato é como entrar em 

um campo de batalha de olhos vendados. Porém os 

grupos que se propunham liderança na época, PSOL e 

PSTU, e também PT, ignoravam isto. Exemplo claro 

foi a postura do PT ao adotar os discursos da antiga 

UEI (União de Estudantes Independentes, um racha da 

gestão de DCE do PT que daria origem a “Aliança”), 

de que “as assembleias eram quadradas” e que os “ins-

trumentos do ME estavam ultrapassados”, suposta-

mente criticando o modelo de ME vigente mas na prá-

tica levando as próprias instâncias do ME ao seu fim: 

não dando a devida importância ao trabalho de base; 

não organizando frequentemente suas forças pra cons-

trução de assembleias; não criando uma cultura de mo-

bilização; empobrecendo os debates; não dando aos 

estudantes mais pobres seu caráter de classe, etc. E 

este sim foi um dos fatores determinantes para o cres-

cimento do governismo (PT, PCdoB) e da conse-

quente vitória da direita. 

De tudo isso chegamos à conclusão de que as 

condições para a vitória da direita nestas eleições já 

estavam dadas, e que as condições para a vitória da 

esquerda só se darão a médio prazo, com um intenso 

trabalho de politização e transformação da consciên-
cia, pois nos encontramos numa conjuntura de desmo-

bilização, apatia política e hegemonia conservadora. 

Apontamos anteriormente, n’O Germinal nº 27, que 

“o que as urnas nos dizem hoje é que o conserva-

dorismo não precisa de ninguém além dele próprio 

para alçar seus voos, isto é, se o reformismo dos 

grupos governistas não for capaz de levar a cabo 



uma mudança estrutural na concepção de univer-

sidade privatista-clientelista, e quiser apenas usu-

fruir dela para conseguir cargos, a agenda neolibe-

ral irá retomar com toda sua força, sem auxílio ne-

nhum da dita ‘esquerda’”. 

 

A política da formiga e a política da cigarra

A atual esquerda reformista da UNB (PSTU, 

PSOL, ou Chapa 6, se preferirem, e Honestinas) tem a 

incrível capacidade de não compreender os debates 

travados e a conjuntura ou simplesmente ignorá-los. 

Podemos perceber isto pelo fato de termos sido acusa-

dos nas últimas eleições e novamente nestas de sermos 

uma das causas da derrota da esquerda. Esse discurso 

tem sido repetido também por grande parte dos estu-

dantes e pretendemos contrapô-lo. Como já dissemos 

anteriormente n’O Germinal nº 24: “esta acusação 

tenta reunir harmonicamente grupos com métodos, 

estratégias e programas de luta diferentes, aos menos 

em relação à CCI. A formação de uma chapa sem co-

esão interna suficiente poderia criar mais problemas 

que resolvê-los, poderia em momentos críticos da luta 

estudantil ficar paralisada. Não aceitamos, portanto, 

a provocação de que a Oposição CCI contribuiu para 

a vitória da direita. Como demonstramos, é precisa-

mente a política vacilante da esquerda eleitoreira que 

criou condições para a vitória da direita, e é somente 

com um grupo coeso que se oponha não apenas a esta 

ou aquela gestão, mas que se oponha a política hege-

mônica, que conseguiremos verdadeiramente trans-

formar o DCE em uma entidade combativa e de mas-

sas”. 

A propaganda da Chapa 6 (Psol e Pstu) reve-

lou profundamente as limitações de uma união sem 

princípios, em que as concordâncias entre os grupos 

somente os permitia colarem cartazes com motes ge-

néricos do tipo “sou mulher, voto chapa 6” ou “sou 

artista voto chapa 6”, em que nenhum programa ou 

proposta mais clara era defendido publicamente, além 

é claro de infantilizar o debate sob o discurso de “dia-

logar com a base”. Neste aspecto ficaram inclusive 

atrás da Chapa 3 (PT), que ao menos propagandeou 

várias propostas pela universidade. 

O que aconteceu, então, neste período de elei-

ções foram opções feitas pelos grupos políticos, que 

revelam muito seu caráter intrínseco. A maioria dos 

grupos “de esquerda” escolheu “o caminho da ci-

garra”: cantando aos quatro ventos que a união, 

mesmo que contraditória, da esquerda era a única so-

lução para a derrota da direita. Como vimos e como 

afirmávamos desde 2011, não foi o que aconteceu. En-

quanto isso, nós fizemos a opção pela “política da for-

miga”: dando atenção às organizações de base, às de-

mandas materiais principalmente dos estudantes mais 

pobres, organizando-nos e aprofundando o debate so-

bre o caráter classista do ME, mesmo este sendo um 

caminho difícil e tortuoso. 

Vale ressaltar que não somente a opção, mas o 

próprio modo como os reformistas fazem política os 

levou à derrota. Talvez para eles não seja claro, mas 

para nós é que os discursos mais genéricos, a diminui-

ção da qualidade do debate, a tentativa de criação de 

um falso consenso e a conquista de votos, apoiadores 

ou militantes “pelo coleguismo” ou a qualquer custo 

serve muito mais à direita do que à reorganização de 

um ME que sirva às lutas populares. 

Nossa política já escolhemos, é a política da 

formiga. Contra a política da cigarra, que se mobiliza 

grandemente em épocas de eleições para conseguir 

votos, propomos a alternativa de uma participação 

constante dos estudantes no ME para a construção de 

um poder paralelo a este DCE e que não se submeta à 

legalidade imposta pela Reitoria e enfrente de fato es-

tes organismos burocráticos que nos impedem de de-

cidir qual universidade queremos. Os reformistas po-

dem dizer o que quiserem. Nós sabemos que só pode-

mos contar com nós mesmos.  

AVANTE! TODO PODER ÀS BASES!!! 

CONTRUIR O PODER ESTUDANTIL DE BAIXO PARA CIMA!!! 
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Preto na universidade causa mesmo pro-

blema. Em pleno debate que se institui na UnB 

sobre retirada ou adição das cotas raciais às co-

tas sociais, o espaço do movimento estudantil 

parece não pertencer aos estudantes. O Conse-

lho de Entidades de Base (CEB – reunião do to-

dos os Centros Acadêmicos da UnB) convocado 

para 20 de março, dirigido pela gestão do DCE 

- Aliança Pela Liberdade, preferiu debater festas 

e ignorou as cotas. Poderiam ter fingido algum 

interesse no debate. Mas nem a presença signi-

ficativa do movimento negro convenceu a Ali-

ança. Vão ficar confinados na opnião “democrá-

tica 2.0”, mera virtualidade. Os pretos nova-

mente tiveram que se retirar do espaço. Era que, 

presencialmente, discutir os investimentos, lu-

cros e riscos do Bota Fora era mais importante. 
Até aqui nada de novo. É o que a Aliança 

se propõe, é o que a Aliança faz. Mas seus mé-

todos são cada vez mais aprimorados. Neste 

CEB, os Centros Acadêmicos nem tiveram a 

oportunidade de votar a pauta antes do início da 

sessão. Nem antes, nem depois. Durante a pauta 

das festas, a segunda fala de um colega do ser-

viço social criticou que na oportunidade estáva-

mos deixando de debater cotas e propôs a alte-

ração da pauta. Uma questão de ordem que se-

quer foi considerada. Como se diz no jargão, a 

direção do CEB “atropelou”, “tratorou”. 
Mas tudo que é ruim pode piorar. Como 

não foi debatido a pauta no início da sessão do 

CEB, ao término da primeira pauta – eleições do 

DCE – a Aliança passou imediatamente para o 

                                                            
1 - A Aliança Pela Liberdade foi eleita em 2012 defendendo o “parlamentarismo estudantil”, proposta formalmente recha-

çada pelo CEB. No entanto, na prática, transformaram as instâncias do movimento estudantil naquilo que conceberam 

como “parlamentarismo”. Para entender esta concepção e a crítica, leia O GERMINAL nº27, de novembro de 2012: 

www.oposicaocci.blogspot.com 

outro assunto de seu interesse: as “populares” 

festinhas terceirizadas. Neste ponto tudo fez 

sentido: festas e (re)eleições de DCE. 
É compreensível. Talvez tenha aumen-

tado, mas não seja significativo a presença dos 

pretos e pobres na universidade. Logo, para que 

discutir cotas? A Aliança é favorável ao mérito, 

e certamente consideram menos mérito ingres-

sar na UnB por cotas. Então se a grande parcela 

dos estudantes é branca e de classe de renda mé-

dia e alta, festas talvez seja mesmo uma de-

manda mais emergente deste “mundo acadê-

mico”. Ao fazê-las, mais votos deste público, da 

“clientela” desta gestão. 
Mas o que foi debatido na pauta “elei-

ções”? Composição da Comissão Eleitoral. 

Justo. Já que a atual gestão do DCE deveria ter 

encerrada ano passado. Dois acontecimentos 

aparentemente sem importância merecem desta-

que. Primeiro, antes do início da eleição dos 

membros titulares e suplentes da Comissão, um 

estudante das ciências sociais quis adicionar seu 

nome e foi sumariamente vetado, tanto pela di-

reção do CEB quanto pelo plenário, que se ma-

nifestou contra ou se calou. A alegação foi que, 

regimentalmente, os nomes deveriam ter sidos 

propostos até o início da sessão do CEB. Porém, 

regimentalmente, também se fala que os “postu-

lantes a membros da Comissão Eleitoral deve-

riam estar presentes”. Um estudante da Enge-

nharia não estava, e a Aliança permitiu que seu 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2625825850437215060#_ftn1


nome permanecesse na lista da Comissão. Igno-

rou o regimento neste caso. Usou dois pesos e 

duas medidas. Porque? 
Segundo, é o motivo da insistência da 

Aliança na gestão do DCE mesmo tendo encer-

rado seu mandato. Esta questão de ordem foi co-

locada no CEB, e ignorada. Foi proposto que a 

atual Comissão Eleitoral, uma vez eleita, assu-

misse inteirinamente o DCE a partir dali até a 

ocorrência da próxima eleição. Qual alegação da 

Aliança para inviabilizar até mesmo o debate 

desta vez? A ata da Comissão Eleitoral deveria 

ser protocolada e autenticada pelo Cartório de 

registros. Só depois da Ata ser considerada vá-

lida pelo cartório poderia iniciar o processo elei-

toral e só assim entregariam a gestão. Mas o que 

isso significa? Que a deliberação dos estudantes 

está subordinada a tutela de uma instituição re-

conhecedora de firmas e contratos. Quer dizer, 

uma instância que em nada tem a ver com o mo-

vimento estudantil. Um ente externo perante o 

qual devemos prestar contas e submeter nossas 

deliberações e documentos. Como se o CEB não 

fosse legítimo em si mesmo para ratificar sua 

Ata de reunião. O cúmulo da ingerência. Um ab-

surdo burocrático. 
E a “esquerda”? Bem, ninguém se mani-

festou. Certamente estavam atônitos com as pró-

ximas eleições de DCE, nem mesmo crítica a 

terceirização das festas fazem agora. Todos 

aqueles partidos que a Aliança genericamente 

gosta de criticar – PT, PCdoB, PSTU, PSOL , 

todos presentes, inclui-se Honestinas –, nenhum 

destes afirmou oposição diante da preferência 

das festas em detrimento das cotas, da inclusão 

de um nome da lista da Comissão Eleitoral e da 

extensão por motivos burocráticos da gestão do 

DCE. O PT ainda se expôs ao ridículo ao falar 

que votou errado para um nome da Comissão e 

quis voltar atrás. É óbvio que todos, inclusive a 

direita, reconheceu o oportunismo. O CEB ne-

gou. 
Parece que esta esquerda partidária-elei-

toral, igualmente burocrática, andou ensinando 

e aprendendo com os liberais da Aliança. O que 

estes partidos fazem no movimento sindical, 

permitindo a tutela do Estado e do Ministério do 

Trabalho sobre o movimento dos trabalhadores, 

agora a Aliança reproduz com adaptações no 

movimento estudantil. A Aliança é o “petezi-

nho” na UnB, tudo que fere seus interesses e o 

“governo central” – a Reitoria, eles blindam. Ao 

fim, ela fez do nosso movimento o que os parti-

dos eleitoreiros tanto ensinaram nos últimos 

anos: autoritarismo e burocracia. A exemplo do 

CEB, transformou o movimento estudantil num 

proto-parlamento. O povo não tem voz. E os 

pretos e pobres sairam perdendo hoje, nova-

mente. Até quando? Junho mostra o caminho: 

vai ser necessário uma insurgência na UnB! 
 

Oposição CCI – Combativa, Classista e Independente ao DCE da UnB 
7 anos na luta com democracia de base e ação direta 
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Nem machismo, nem calúnias! 
Uma onda conservadora tem “colocado às manguinhas de fora”. As opressões se reforçam diante do cresci-

mento dos movimentos contra opressões e da esquerda combativa. São muitas as práticas de racismo, machismo e 
homofobia encobertadas por entidades religiosas e pelo Estado e empresas. Em meio a esta reação conservadora, 
entretanto, denúncias legítimas tem sido destratadas e outras desvirtuadas para dar lugar a calúnias e fofocas. Este é 
um velho artifício de depreciação moral nos movimentos políticos e sociais, ciclicamente presente no movimento 
estudantil da UnB. 

Como reagimos quando surgem denúncias de machismo e homofobia entre os estudantes? Em se tratando 
de uma grave acusação, como distinguir calúnias de legítimos relatos? Embora a luta por novos valores e práticas 
seja diária pois sua ocorrência domina a sociedade, desvio de conduta, como reprodução de autoritarismo e opres-
sões, não pode ser normalizado: deve ser retificado! Mas será que basta uma acusação para alguém ser declarado 
culpado? Quais pressupostos teórico-metodológicos têm sido usados para suprimir, por exemplo, investigações e 
direitos de defesa? E quando se constata as contradições no seio do povo, como resolvê-las? 

 

As organizações não podem ser coniventes com o machismo 
Por um longo tempo os militantes da Oposição 

CCI/RECC sofreram a tipificação de machistas e outros 
estigmas. Consideramos algumas justas, outras não. 
Recentemente, tivemos conhecimento de duas denún-
cias realizadas em uma reunião exclusiva de mulheres 
no CASO (dia 27/08/14) que envolvem militantes nossos. 
São acusações muito graves e não é permitido, nem a 
nós nem a ninguém, censurar sua investigação e a justa 
resolução. Uma é de agressão sexual durante um relaci-
onamento em 2012; a outra é de violência física de um 
militante contra sua ex-namorada há sete anos. Tivemos 
compromisso em apura-las e publicá-las aqui. Apesar da 
extensão, pedimos a leitura até o fim, sem o qual todo 
tratamento dado ao caso será parcialmente compreen-
dido. 

Não podemos omitir o impacto sofrido. Repudi-
amos o coleguismo e não seremos coniventes com os 
erros – embora algumas/alguns queiram isso, estas pes-
soas estão mais preocupadas/os em reforçar um estig-
ma do que superar as contradições machistas do povo. 
Logo, não são admitidos os desdobramentos autoritá-
rios, injustos e – vindo de algumas personalidades – de 
revanchismo contra nosso coletivo. Contamos com a 
atenção daquelas pessoas que querem nossa posição e, 
embora pressionadas, não tomam a parte pelo todo: 
infelizmente, não esperamos tal atitude da minoria anti-
democrática e sectária. 

Dizem que somos um poço de agressores, de 
coniventes, de misóginos. Que cometemos pressão para 
que denúncias sejam retiradas. Falam que acobertamos 
diversos casos de agressão de gênero. Evitam citá-los, 
evidente, pois isso revelaria suas mentiras. Para que não 

sobre dúvidas, nós falaremos. Hoje, cinco denúncias que 
possuem fundamento foram e estão sendo tratadas em 
nosso coletivo: duas delas estão em abeto; uma terceira 
resultou no afastamento e demais punições de um mili-
tante; e as duas atuais denúncias citadas. Caso haja ou-
tras, que as exponham juntamente às suas evidências. 
Nós as apuraremos. Caso contrário, não é difícil suspei-
tarmos de calúnias. 

É verdade, muitas outras “acusações” machistas 
foram feitas. Mas não poderíamos dar importância a 
maioria delas quando estas não passavam de levianda-
des. Diziam: “Eles são machistas pois vão a estádios de 
futebol, são hooligans”. “Aquele é machista pois não 
olha no olho daquela mina quando conversa”. “É ma-
chista pois cumprimenta com beijo no rosto, e não com 
aperto de mão”. “Aquele outro não cumprimenta aquela 
menina, é machista”. “Ele alterou o tom de voz naquela 
assembleia contra a fala de uma menina”. “É machista 
pois não concordaram com paridade de gênero”. “Eles 
defendem um feminismo classistas, são a favor da 
agressão contra mulheres de classe média”. “Aquela 
mina é machista pois segue a linha feminista dos caras”. 
“São machistas pois tem mais homens do que mulhe-
res”. Prestar-nos-íamos a debater cada uma delas, mas 
não com vários de seus pronunciadores que agem por 
má fé. 

Temos um compromisso com a luta pela eman-
cipação dos explorados e oprimidos. Este é, antes, um 
compromisso com a verdade. Não admitimos semelhan-
te conduta machista em nosso meio e, sempre que insis-
tam em ocorrer, trataremos de retificá-las. Aprendemos 



e apreenderemos com a prática, sempre mais viva que a 
teoria. 

A Oposição CCI/RECC não é uma bolha, tão pou-
co a única organização de esquerda com casos de mili-
tantes que reproduzem opressões. A vida e a sociedade 
machista são muito maiores! No entanto, a RECC é des-
de sempre estigmatizada como uma organização ma-
chista, por excelência. Mesmo que quaisquer homens 
sejam passíveis de cometer agressões, não só aqueles de 

nossa organização. Consideramos o estigma um ataque 
político. O projeto ideológico só pode ser o de desmora-
lizar e desintegrar nossa organização! Não somos um 
grupo político perfeito e fazemos a autocrítica quanto a 
casos considerados “não solucionados”, ou tratados com 
morosidade! Aprendemos cotidianamente com a práti-
ca! Apuraremos as denúncias machistas que nos couber, 
como temos feito com seriedade, justiça, e longe de 
coleguismos! 

 

A primeira denúncia: violência sexual 
Inicialmente relatada de forma anônima em uma 

rede social, tornou-se pública com a voz da própria víti-
ma. Considerando estas exposições, a Oposição CCI con-
vocou seus militantes para uma reunião, na qual o acu-
sado daria explicações. Ainda que fosse importante, 
respeitamos o direito da vítima que não quis ser abor-
dada, e informou que sua versão estava disponível na 
rede social. Logo, este foi o principal material dela com o 
qual pudemos apurar. Após a leitura desta denúncia, foi 
concedido ao acusado direito de expor sua versão, onde 
em seguida foi sabatinado. A partir daí, fizemos a inter-
pretação dos fatos e o julgamento – nestes momentos a 
fala do acusado foi retirada para não se sobrepor ao 
espaço limitado que teve a outra parte. Duras críticas 
foram feitas, pois o direito a ampla defesa não significa 
“passar a mão na cabeça”. 

A denúncia da vítima relata que, em uma dada 
relação sexual iniciada de forma consentida por ambas 
as partes, seu parceiro havia desrespeitado um pedido 
de que parassem devido à dor no ato sexual. Em ambas 
as versões, assumem que ele teria insistido na continui-
dade. Conforme se pode compreender no relato das 
partes, após a insistência, uma falta de reação da vítima 
foi interpretada como permissão para continuidade. 
Aqui resulta o erro. 

Compreendemos que esta situação coloca-se 
entre o limiar do que se pode considerar mútua negoci-
ação no ato sexual e, de fato, uma violação sexual – o 
que ocorreu. Quer dizer, o fato de que não haja por par-
te da mulher uma reação diante da insistência masculina 
não retira o peso da construção patriarcal da sociedade, 
que tornam as mulheres objetiva e subjetivamente sub-
serviente – sendo o silêncio um dos sintomas. E, neste 
caso, não retira as próprias experiências individuais da 
mulher que a levam a não reagir, pois uma coisa é certa: 
ela não é culpada por não insistir em parar. 

A insensibilidade em perceber esta assimetria de 
gênero e reforçar o papel sexista, onde o homem deve 
obter prazer a despeito do prazer feminino, passou do 
consentimento à violação sexual. A insistência masculina 
tende a ser, portanto, o ponto de reforço onde a mulher 
acaba cedendo a pressão momentânea reativando a sua 
condição histórica de subalternidade na sociedade patri-
arcal. 

Sabemos que no senso comum do povo, para 
militantes ou até acadêmicos, o imaginário sobre o “es-

tupro clássico” pode ser descrito, grosso modo, da se-
guinte maneira: um homem desconhecido aborda uma 
mulher em um terreno baldio e violentamente a viola 
sexualmente. A vítima se debate, pede socorro, mas 
indefesa é brutalmente estuprada. Nestes casos o agres-
sor possui, em geral, um perfil psicossocial bastante 
distinto que pode o levar a reincidências. No entanto, as 
estatísticas de violência sexual demonstram que a maio-
ria dos estupros são cometidos por familiares e pessoas 
próximas às vítimas. Por uma série de fatores, muitas 
vezes materiais ou emocionais, a mulher permanece se 
relacionando com o parceiro após abusos ou com a roti-
na destes.  

Também sabemos que, dentro do feminismo, 
quando se diz “estupro”, a intenção política e, histori-
camente justa, é a de não eufemizar, silenciar qualquer 
tipo de violação/agressão contra as mulheres. Afinal, 
sabe-se que socialmente e na justiça burguesa, agres-
sões psicológicas e mesmo físico-sexuais podem ser 
percebidas como “leves” e tendem a ser atenuadas em 
termos de sua gravidade. Os arquivamentos de proces-
sos envolvendo violência contra a mulher estão aos 
montes nos tribunais! A justiça burguesa é ineficiente!  

Sendo assim, a Oposição CCI/RECC compreende 
que nosso militante de fato utilizou de sua posição de 
privilégio masculino e rompeu o limite da liberdade se-
xual durante uma relação, mesmo que inicialmente con-
sentida. Uma relação sexual deve ser prazerosa, princi-
palmente para a mulher (socialmente construída como 
aquela que deve “agradar” ao homem e ser submissa na 
cama). Isso deve envolver a constante negociação de 
ambos os parceiros quanto ao contato físico e afetos. 
Violar a liberdade sexual, mesmo de forma não consci-
ente, é uma atitude inconcebível e incoerente com os 
princípios políticos que defendemos enquanto organiza-
ção feminista classista! Por isso, após julgarmos a de-
núncia, determinamos seu imediato afastamento da 
organização por tempo indeterminado, afastamento dos 
espaços e cargos assumidos no movimento estudantil, 
bem como a publicação de uma autocrítica e retratação, 
uma vez que o mesmo compreendeu e concordou com 
os termos da análise aqui expressos – quer dizer, seu 
erro. 

Nossa intenção não é a de suavizar a agressão. 
Mas, a defesa de que os casos sejam tratados de manei-
ra personalizada. Em casos demasiadamente abusivos 



ou reincidentes poderia ser justo o uso da violência. O 
próprio povo o faz! No entanto, dentro do feminismo 
universitário, muitas vezes observamos escrachos públi-
cos e irresponsáveis com os sentidos e consequências 
que podem causar. São menos ainda comprometidos 
com a classe trabalhadora, desprovido de qualquer no-
ção restauradora. 

Dizer “estuprador” nas periferias pode significar 
um “estupro clássico”, onde a punição pode ser até a 
morte! O caso em questão é digno de sanções e, acredi-
tamos que a desmoralização generalizada e pública já foi 

em grande parte punitiva. Não é justo dar uma sanção 
ao caso como se esse fosse um “estupro clássico”, en-
quanto outros casos recorrentes e muito graves sequer 
têm sido colocados em destaque. Cotidianamente, en-
tão, ter-se-ia que matar todos os homens, uma ação 
política deliberadamente proto-fascista. Isso pode ser 
comparável ao período inquisitório, ou aos “justiceiros” 
que aparecem diariamente nos jornais. Muito menos 
deve ser competência dos aparelhos repressores do 
Estado, ineficientes e limitados. 

 

A segunda denúncia: violência física 
A segunda acusação citada foi levada a público 

por uma terceira pessoa, e não pela pessoa considerada 
vítima. Entendemos que pelo fato desta terceira pessoa 
não ser testemunha ocular do ocorrido, sua versão oral 
seria absolutamente insuficiente para interpretar e jul-
gar. Uma vez que não tivemos acesso ao legítimo relato 
da pessoa considerada vítima, apesar deste ser lido em 
uma segunda reunião exclusiva de mulheres ocorrida 
desta vez no CASESO (dia 01/09/14), nem tivemos aces-
so ao depoimento de outras duas testemunhas oculares, 
não se teve condição de uma idônea investigação. En-
tendemos que é preciso fazê-la, queremos apurar este 
caso, e pedimos colaboração das partes. 

 Mas alguns fatos se revelam problemáticos des-
te caso. Primeiro, esta terceira pessoa sequer dispunha 
de autorização para expor a denúncia. Mesmo assim o 
fez. Segundo, em outro caso em aberto que estamos 
apurando, esta mesma pessoa foi responsável pelo su-
miço de uma importante prova, atrasando sua resolu-
ção. Terceiro, por repetidas vezes a ouvimos falar que 
nossa organização deveria ser destruída, num tom de 
claro revanchismo. Quarto, em ataques por redes soci-
ais, ela tem criado e feito repercutir uma campanha de 
calúnias, injúrias e difamação contra nosso coletivo. 
Nesta mesma campanha, afirma que sua guerra só co-
meçou. Como confiar no que esta e outras pessoas a ela 
associada dizem? 

Assim, a despeito do compromisso em apurar a 
denúncia, temos razão suficiente para duvidar de sua 
versão ou, no mínimo, temos certeza que ela está sendo 
oportunamente manipulada para reforçar os interesses 
pessoais de destruir nosso coletivo, inclusive fisicamen-
te. Para o desagrado de alguns, será preciso mais do que 
calúnias e injúrias para nos abater! Sofremos e resisti-
mos a perseguições da Reitoria! Suportamos a repressão 
policial! Enfrentamos acusações do estado! Contra-
atacamos o sensacionalismo da imprensa burguesa!  
Vivemos diante do tráfico e do crime que abate nosso 
povo nas periferias! Batemos de frente com o gangste-
rismo dos pelegos! Combatemos fascistas e integralis-

tas! Sobrevivemos contra a lei de morte da miséria eco-
nômica! Não será uma tentativa desesperada e individu-
alista que destruirá nossa obstinada militância e nosso 
programa coletivista! Caluniadoras/es não passarão! 

Mas as tentativas não pararam por aí. Neste ca-
so, a atual namorada do suposto agressor, também per-
tencente a nossa organização, chegou a ser ameaçada 
de agressão por outras pessoas que, sem e menor apu-
ração, acataram a denúncia como culpa. Diziam que 
nossa camarada teria “repassado informações confiden-
ciais para ‘machos’”, acusaram-na de “X9” (dedo-duro) e 
de “acobertar” machista. Queriam acusar seu namorado 
de agressor e não admitiam que ela mesma o interro-
gasse!? Um insano contrassenso! 

No fim das contas, a suposta violência contra 
mulher se transformou na iminência de uma agressão 
contra uma camarada nossa! Seu nome foi envolvido 
também na primeira denúncia, onde supostamente teria 
ido junto ao agressor pressionar a vítima (sic). Uma série 
de calúnias e fofocas tem sido feitas “pelos cotovelos” e 
redes sociais. Não possuem a coragem de falar no cara a 
cara e dispensam as provas para suas afirmações, pois 
são mentirosas! Poucas são as pessoas que diante desta 
campanha de calúnias demostraram caráter e foram 
diretamente aos envolvidos e acusados para indaga-los: 
respeitamos estas pessoas. Diferentemente será o trato 
com aquelas que reproduzem calúnias, pois serão 
igualmente responsabilizados. 

Todo nosso coletivo está sendo levianamente 
acusado de encobertar estes casos e ser machista. Mas 
afirmamos: não toleraremos quaisquer agressões a nos-
sos militantes, e nos reservamos o direito à legítima 
defesa! Ademais, permitimos as caluniadoras o direito a 
autocrítica e a retratação pública, se assim preferirem. 
Em contrário, ações de reparação serão tomadas sobre 
suas incorreções. Não pode haver permissividade do 
movimento para que a luta contra o machismo se rever-
ta em seu contrário através da banalização de denún-
cias.

 

A calúnia para depreciar oponentes 
Qual nossa responsabilidade em disseminar uma 

afirmação que não sabemos a procedência ou que não 
foi por ninguém ou nenhuma entidade apurada? Na 
hipótese da acusação ser falsa, o que está em jogo é a 



integridade moral, psicológica e muitas vezes física de 
alguém ou um grupo. No movimento estudantil, a práti-
ca da calúnia tem sido ciclicamente usada com o objeti-
vo de desmoralizar ou destruir fisicamente adversários. 
Ela é manipulativa, desonesta e excessiva. A calúnia é 
uma política, tão suja quanto quem a pratica. 

A fofoca é uma cadeia interminável de deturpa-
ções: “quem conta o conto aumenta um ponto”, diz o 
ditado, e os caluniadores deitam e rolam. Beneficiam-se 
do rasteiro debate “no escuro” e unilateral, sem dar 
chances de resposta. Como política, estes usam de mei-
os “sofisticados”: fazem falas em assembleias, propa-
gandeiam em facebook, divulgam conversas cortadas de 
redes sociais, usam debates de chapas depreciando seus 
oponentes, generalizam casos particulares, abordam e 
pressionam com sentimentalismo conhecidos de suas 
vitimas. É preciso cuidado: ao reproduzir e dar como 
verdade tudo o que ouvimos, podemos agir como difu-
sores de uma inverdade e cometer graves injustiças. 

Nota-se que ajudamos a reproduzir fofocas, mas 
quase nunca temos a iniciativa de resolvê-la. A conversa 
franca com os sujeitos envolvidos é substituída pelas 

interpretações precipitadas, quase sempre movidas pela 
pressão pública. Não se alcança um ponto de lucides. 
Torna-se um verdadeiro tabu perguntar aos envolvidos: 
“- e aí, fez ou não fez? Como foi? Porque a outra parte 
está dizendo isso? Como foi então? Quem esteve pre-
sente durante o ocorrido pode testemunhar os fatos? 
Quais as evidências provam o que você fala?” Conversar 
com um acusado, nestas circunstâncias, é um ato revo-
lucionário. 

Em diversas situações, estamos diante de uma 
reunião que sem se dar ao trabalho de conceder um 
direito de resposta ao acusado, parte para sua condena-
ção. Assim, ciente de que para tornar alguém culpado 
basta acusa-lo, personalidades e grupos usa e abusa das 
calúnias. Sabem que, mesmo que sejam desmentidos 
depois, a própria repercussão da mentira poderá destru-
ir uma reputação. Ficam a vontade, pois logo esquece-
rão que são mentirosas. Combater este desvio oportu-
nista depende do nosso firme posicionamento. Mas é 
preciso entender, para além do mau-caratismo, como se 
justificam alguns adeptos desta prática. 

 

A interferência absolutista, relativista e colaboracionista 
Às vezes, algumas ideologias tentam justificar a 

ausência do básico direito de defesa. No feminismo, as 
ideias do scum manifesto, escrito em 1967 por Valerie 
Solanas, acreditam que todo homem é um deficiente 
genético – o gene Y seria uma série incompleta de cro-
mossomos do gene X. Pregam a governança mundial 
somente por mulheres através da eliminação do sexo 
masculino da face da terra. A reprodução da espécie se 
daria em laboratórios genéticos no qual os “defeituo-
sos”, como portadores de necessidade especiais e “ma-
chos”, não seriam criados. 

Interpretando que um homem já está errado só 
por existir, as pregadoras do scum manifesto inviabili-
zam que um homem acusado tenha o direito de fala – na 
verdade, toda fala de um homem é uma espécie de si-
lenciamento das mulheres. O scum manifesto, entretan-
to, não prega apenas a luta de mulheres versus homens, 
mas também de “mulheres scum” versus “meninas do 
papai” – as que não aceitam que o “macho” é inferior. 
Nenhum argumento fora dos sagrados mandamentos 
scum seriam aceitos. É um retorno ao absolutismo. Par-
te disso está presente em algumas pessoas que dirigem 
as atuais campanhas difamatórias. 

Outra ideologia é o pós-modernismo. Neste ca-
so, o direito de defesa (direito de fala) pode se igualar a 
própria acusação. O pós-modernismo acredita que a 
linguagem/informação é o centro que determina a hu-
manização do ser humano. É a interpretação do mundo 
exterior e a expressão desta compreensão pelos indiví-
duos e grupos que nos fazem sermos o que somos. Logo, 
a realidade material do mundo é relativa, pois depende 
da interpretação variável em cada indivíduo/grupo – o 
chamado pluralismo epistemológico. Assim, diante de 

uma denúncia, tanto uma possível defesa poderia ser 
“verdade” como também o seria a própria acusação, 
valendo aos demais a “verdade” mais cabível a suas 
filtragens interpretativas. 

Embora o pós-modernismo pretenda-se, em te-
oria, desmistificador de “essencialismos”, a forma como 
sua ideologia opera, tanto no âmbito acadêmico quanto 
nos movimentos sociais, reforça um dilema central: a 
impossibilidade de conciliar alteridades/identidades com 
unidade política e leia-se de esquerda. Ora, o próprio 
avanço do capitalismo na história contribuiu para que as 
relações de produção do mundo do trabalho fossem 
fragmentadas e especializadas. Mas a consequência na 
academia, por exemplo, é a não centralidade da catego-
ria “classe”. Não é diferente com a individualização ex-
trema das subjetividades, como se estas não tivessem 
“condutores” universais.  

Outra influente tese é a noção de sororidade. 
Seu significado direto seria o pacto de solidariedade 
assumido entre as mulheres. A sororidade, então, possui 
como unidade de suas relações o fato de alguém ser 
mulher. Embora correntemente se use o termo para 
embasar a justa luta pela emancipação feminina, em 
especial combater a misoginia e o patriarcado, a sorori-
dade excluiu qualquer outro principio ou característica 
para realização deste pacto. Quer dizer, não importa se 
se trata de mulher trabalhadora ou uma mulher burgue-
sa que lhe explora; a eleitora ou a parlamentar mulher 
que lhe tira a voz; a mulher liberal ou a socialista; a au-
toritária ou a libertária: todas devem estar jutas! Neste 
sentido, a sororidade, similarmente ao conceito de cida-
dania, apaga todas as contradições sociais e sob seu 
pretexto dois principais problemas são criados: o cola-



boracionismo entre classes sociais antagônicas e a pre-
sunção de que mulheres devem pactuar entre si, por 
vezes escondendo erros internos ao grupo de associa-
ção. 

Não queremos com isso desconsiderar o lugar 
social e histórico das identidades! Uma mulher negra, 
pobre e lésbica sofre triplamente mais opressões que 
um homem, hétero, rico e branco. Entretanto, nenhuma 
identidade existe em essência, mas em relação e segun-
do estratégias de se operar o poder. Na política refor-
mista e eleitoreira, frequentemente utiliza-se as identi-
dades enquanto democracia instrumental.  Tanto a soro-
ridade quanto o pós-modernismo são usados para refor-
çar (ou renovar) o instrumento de opressão política, o 
Estado, e de exploração econômica, o Capital. 

Nos movimentos sociais, há a importância cen-
tral do protagonismo da base que se articula com uma 
identidade específica seja ela de gênero, raça, etnia, 
categoria ocupacional ou classe social. Assim, evita-se 
cair em um vanguardismo cego. O que não podemos é 
deixar de fazer a denúncia aos oportunismos de deter-
minados grupos e partidos no interior dos mesmos mo-
vimentos. Ora, seremos contrários se, por exemplo, uma 
mulher defender posições conservadoras e liberais. Não 
por ser mulher, mas por defender posições liberais. Na 
democracia instrumental, o empoderamento das alteri-
dades que clamam por emancipação passa a ser apenas 
aparência muito útil ao capitalismo. Ele se apropria e 
muito dessas identidades para lançar novos mercados. 

Contudo, a única possibilidade de unidade políti-
ca em meio a identidades tão fragmentadas é a classe. E 
é partir dela que construímos o feminismo classista na 

RECC. Entendemos que ao mesmo tempo em que as 
mulheres trabalhadoras lutam pela sua emancipação, 
encontram como inimigo a dominação da classe burgue-
sa que lhe explora, sendo sua emancipação específica 
indissociada de sua libertação enquanto classe. Desse 
modo, tanto as mulheres necessitam da luta de classes 
para se emancipar quanto a classe trabalhadora necessi-
ta da emancipação das mulheres para se libertar por 
completo. Dito de outro modo: não há libertação das 
mulheres sem a libertação da classe, nem libertação da 
classe sem a libertação das mulheres. A luta pela igual-
dade da mulher ao homem, no capitalismo, significou a 
direito a mulher ser igualmente explorada: isto não é 
emancipação. Por isso nossa concepção de feminismo se 
associa a outro projeto societário, necessariamente! 
Nesse sentido, a questão específica da mulher deve ser 
pensada enquanto elemento da luta de classes, como 
parte essencial da luta pela emancipação do conjunto 
das massas populares da exploração e opressão capita-
lista. 

É na rasteira de teorias como o scum manifesto, 
pós-modernismo e sororidade que se vulgarizou aceitar 
uma versão dos fatos como verdadeira ou impedir o 
direito de defesa, por exemplo, quando um homem é 
acusado de machismo. Por vezes, todas estas ideologias 
realizam um pacto para justificarem a anti-democracia. 
Por isso é preciso entendê-las para que não nos mano-
brem em seus intuitos equivocados. Caso contrário, 
ofereceremos um prato cheio para caluniadores/as e 
fofoqueiros/as, uma péssima escola ao movimento es-
tudantil.

 

Um compromisso com a verdade: apuração materialista e dialética 
Alguns dirão que é um processo burocrático a 

apuração de uma acusação. Outros afirmam categori-
camente ser uma tática para evitar denúncias. Sabemos 
que em muitos casos, sobretudo vinculados à violência 
de gênero, há uma forte pressão social sobre a vítima 
por seu silêncio. Mas se temos um compromisso com a 
verdade – e estas devem vir à tona! –, temos que nos 
comprometer com um método justo e democrático de 
apuração. Quando a avidez pela denúncia se expressa 
junto ao desprezo pela apuração, corre-se o risco não só 
de despolitizar as relações e generalizar casos, mas de 
executar condenações injustas – vide os casos nos tele-
jornais de linchamento até a morte. 

Como tratar formalmente algo tipicamente in-
formal ou ocorrido em âmbito privado? Independente 
da teoria que se sustente, negar a um acusado que este 
tenha seu direito de defesa num julgamento idôneo é, 
na prática, agir pior que a imprensa sensacionalista, do 
que a justiça burguesa ou a polícia civil que – ao menos 
em teoria! – garantem direito ao contraditório e apura-
ção de evidências. 

Distintamente o que faz, em geral, o movimento 
estudantil e como o querem algumas personalidades e 

grupos ditos “radicais” (na verdade, são “superficiais”), 
uma acusação não é suficiente para que haja condena-
ção. Quem realizou esta prática foi o absolutismo em 
sua inquisição e hoje o faz o sistema carcerário burguês, 
que deixa presos milhares de pessoas sem mesmo con-
ceder o direito de julgamento. 

Para que haja qualquer condenação, uma séria 
investigação com princípios e procedimentos é necessá-
ria. Não podemos concordar com nenhum tipo de pena-
lização se este pressuposto não for atendido. Deve ha-
ver, no mínimo: 1) apuração entre as partes envolvidas e 
o confronto de suas versões, 2) averiguação entre (pos-
síveis) testemunhas, 3) busca de evidências que com-
provem/desmintam o que está sendo dito, 4) um espaço 
democrático que permita interpretar as evidências e 
julgar o caso. 

Trazer provas a uma apuração ou requerer tes-
temunhas nem sempre é fácil ou possível. Uma caracte-
rística do machismo na sociedade é que por vezes ele é 
praticado em ambientes privados e não públicos. Embo-
ra uma agressão física possa dispor de laudos técnicos 
para prova-la, mesmo no espaço privado, a violência 
psicológica não é de fácil detecção e por isso ignorada. É 



por isso que uma apuração não pode ser objetivista, 
quer dizer, desconsiderar elementos subjetivos dos en-
volvidos, como seu padrão comportamental, a vida que 
lhe constrói uma identidade, seus sentidos individuais; 
mas também não pode ser subjetivista, ou seja, ignorar 
a objetividade dos fatos atentando-se apenas as inter-
pretações e qualidades sensoriais e interpretativas dos 
sujeitos. Uma apuração materialista e dialética deve 
pressupor haver elementos objetivos e subjetivos nas 
relações sociais e o choque dos contrários. 

Alguns dizem que não se pode confiar nas meni-
nas. Ora, não se trata de criticar espaços exclusivos de 
mulheres em si. Por vezes dizem que estes são despro-
vidos de controle emocional e outros ataques misóginos. 
Antes, trata-se de saber: quais seus critérios? Possíveis 
espaços exclusivos de homens estão sujeitos, de igual ou 
pior modo, ao equívoco de uma apuração, por exemplo. 
Errar não é gerado pela condição biológica do sexo! As 
mulheres sofrem opressão de uma forma singular e um 
espaço exclusivo permite mais conforto e autoconfiança 
para expressar e combater as opressões, entre outras 

razões. Achamos, entretanto, que o combate ao ma-
chismo passa necessariamente pelos espaços mistos, 
homens e mulheres tomando conhecimento e comba-
tendo juntos a opressão, com as mulheres na linha de 
frente. Antes de um problema biológico, emocional ou o 
que for, trata-se aqui do famoso problema da tirania nas 
organizações sem estrutura! 

Defendemos um tribunal popular, e não o jul-
gamento e condenação por grupos seletos orientados 
por escusas finalidades. Por vezes, o apelo de absolutis-
tas, relativistas e colaboracionistas é tão forte, que uma 
pequena minoria afasta, silencia ou humilha outras me-
ninas, mesmo em espaços exclusivos de mulheres. Se 
não tomadas aquelas medidas de um procedimento 
justo, nos subordinaremos a condenação sem provas e a 
punição sem nem mesmo conceder o direito de defesa 
aos acusados. Assim, estará se cultivando a oportunida-
de para a disseminação das calúnias e injustiças, nestes 
ou outros casos. Será legitimado um ambiente antide-
mocrático, hostil e passível de muitos erros. É preciso ter 
coragem e organização para criticá-lo. 

 

O amparo às vítimas e as contradições no seio do povo 
Ao vislumbrar o socialismo, se pretendemos 

também uma revolução cultural, defendemos uma visão 
de justiça restaurativa. Uma posição política na qual se 
considera o atendimento das necessidades da vítima, ao 
mesmo tempo em que o agressor é convocado a partici-
par do processo de reparação do dano, visando um pro-
cesso emancipador e de reintegração à sociedade. Não 
qualquer reintegração, mas, deve ser pedagógica segun-
do os princípios feministas e classistas que defendemos. 
A mera punição nem sempre regenera a moral nem cor-
rige a prática!  Assim, corrigir práticas no sentido de 
evita-las é uma política preventiva para que não sejam 
feitas novas vítimas. O objetivo não é execrar eterna-
mente um sujeito de seu convívio social, mas sim a ree-
ducação do sujeito e da sociedade para que práticas de 
violações não mais ocorram. 

É fato que nos preocupamos em como lidar, por 
exemplo, com agressores machistas. Quais penalidades 
merecem? Mas muitas vezes, no afã da situação, esque-
cemos que sobre um agressor repousa uma vítima. É 
neste sentido que devemos o esforço conjunto de elimi-
nar ações opressoras, e igualmente ou com mais aten-
ção oferecer solidariedade e amparo a vítima. Muitos 
esforços podem ser feitos nesse sentido, a depender da 
questão. O auxílio material e financeiro, por exemplo, ao 
oferecer abrigo e oportunidade de renda a mulheres 
vítimas e dependentes financeiramente do homem; 
acompanhamentos psicológicos para superação de 
traumas e retomar autoestima; orientação política para 
compreensão das raízes da opressão sofrida e qualificar 

seu combate; treinamento de autodefesa para resistir a 
ataques a sua integridade. 

De toda forma, um erro já penalizado, onde seu 
executor tenha sofrido a devida opinião pública, tenha 
realizado uma sincera autocrítica, avaliada de acordo 
com a correção de sua conduta prática, este erro não 
pode condenar e estigmatizar um sujeito por toda sua 
vida. Diferentemente de sujeitos que nem realizam au-
tocrítica mesmo diante da moralidade pública, que reali-
zam suas ações conscientes do que fazem ou que possu-
em cíclica reincidência do erro. Nestes casos, a socieda-
de deveria tratar como verdadeira patologia. Mas a ex-
creção ou eliminação do sujeito nem sempre significa a 
eliminação de sua prática. 

Há uma distinção da luta anti-machista para a lu-
ta anti-capitalista. A luta contra o machismo não tem 
por objetivo eliminar fisicamente o sexo oposto, uma 
vez que o machismo não é uma “doença biológica”; ao 
passo em que a luta anti-capitalista desenvolve-se para a 
eliminação de ambas as classes sociais – burguesia e 
proletariado –, pois sua construção é social e histórica, e 
não natural ou biológica. Nem sequer para superar o 
capitalismo trata-se de eliminar fisicamente os indiví-
duos da burguesia, inimiga irreconciliável da classe tra-
balhadora; trata-se, isso sim, de eliminar suas posições e 
privilégios de classe, e se fosse possível a retificação de 
todos explorador sem sua resistência – a história nos 
prova – nenhuma revolução social teria sido sangrenta. 
Assim dizemos: abominamos a tentativa de guerra de 
sexos! Ao contrário, afirmamos: nunca se esqueçam da 
luta de classes! 

 
 



 
Ano VII – Edição Nº 34 – 19 de Novembro de 2014 – Desde 2007, na Luta pela Universidade Popular! 
[Errata: Esta edição foi equivocadamente lançada em formato virtual e impresso como “Nº32, mas se trata da edição “Nº34”.] 

Viemos por meio deste para que se bem entenda alguns pontos de nossa última edição de O Germinal – 
edição nº 31, “Nem machismo, nem calúnias”, de setembro de 2014. Nós, que há anos fazemos parte do setor 
combativo desta universidade, infelizmente, tivemos que escrever um texto esclarecendo as denúncias de agressões 
machistas e violação sexual direcionadas a nossos militantes. Em virtude de alguma parcela de recepção negativa e 
do pedido da Assembleia Geral das Ciências Sociais para que nos pronunciássemos novamente, tentamos aqui nos 
comunicar e desfazer equívocos de entendimento. [ERRATA: sempre em “edição nº31”, ler: “edição nº 33”.] 

Antes de qualquer explanação sobre as críticas ao 
Germinal nº 31, elencamos alguns pontos presentes 
nele: 
1. Embora a luta por novos valores e práticas seja 

diária, pois sua ocorrência domina a sociedade, 
desvio de conduta, como reprodução de 
autoritarismo e opressões, não pode ser 
normalizado: deve ser retificado! 

2. São acusações muito graves e não é permitido, nem 
a nós nem a ninguém, censurar sua investigação e a 
justa resolução.  

3. Temos um compromisso com a luta pela 
emancipação dos explorados e oprimidos. Este é, 
antes, um compromisso com a verdade. Não 
admitimos semelhante conduta machista em nosso 
meio e, sempre que insistam em ocorrer, trataremos 
de retificá-las. Aprendemos e aprenderemos com a 
prática, sempre mais viva que a teoria. 

4. Não somos um grupo político perfeito e fazemos a 
autocrítica quanto a casos considerados “não 
solucionados”, ou tratados com morosidade! 
Aprendemos cotidianamente com a prática! 
Apuraremos as denúncias machistas que nos 
couber, como temos feito com seriedade, justiça, e 
longe de coleguismos! 

Fato que deve ser mencionado é que à época da 
produção daquele texto nos encontrávamos 

pressionados por respostas públicas. Tentamos de toda 
forma produzir um texto em respeito à base e para 
esclarecimento geral. Como um coletivo que atua na 
UnB e tem um histórico de luta e combatividade, não 
poderíamos permitir que se falasse mentiras em nosso 
nome como se fossem a verdade mais absoluta ou a 
mais nova lei geral da ciência. Ao mesmo tempo, 
tratamos de assumir aquilo que é verídico. 

Ao longo do último ano, 4 militantes foram 
afastados, considerando a militância em todo Brasil, 
dois deles no DF. Todos casos, passaram ou passam 
por um processo de complexa apuração de evidencias e 
democrática participação interpretativa e deliberativa. 
Admitimos que os casos que envolviam pessoas 
presentes em estados distintos tiveram uma abordagem 
mais lenta, mas os acontecimentos localizados foram 
rapidamente deliberados. 

Em nenhum momento foi de nossa intenção 
menosprezar os fatos ocorridos, tratar as denúncias de 
maneira insensível, esconder ou acobertar os erros 
cometidos por nossos militantes; bem como 
menosprezar a importância da organização das mulheres 
em torno da emancipação diante do machismo, do 
racismo e da homofobia.  Em todo esse tempo de 
“silêncio” lutamos para que todos esses erros fossem 
devidamente corrigidos. 

A respeito da discussão sobre “concepções de estupro” 
presente no último Germinal (nº 31). Ao evocar e 
explicar o termo “estupro clássico” como o “atentado 
violento do cara que sai de trás da moita”, afirmamos 
com clareza que este se trata do imaginário popular. 
Evocamos esta interpretação pois nos opomos dela. No 

imaginário popular, tudo que foge deste tipo de 
violência sexual não é considerado estupro. Assim, de 
nenhuma maneira foi nossa intenção “amenizar os 
termos”. Ao contrário, evidenciamos esta discussão para 
afirmar que este imaginário está equivocado, que não 
concordamos com ele.  



Neste sentido gostaríamos de esclarecer que 
compartilhamos do sentido feminista de não eufemizar 
nenhum tipo de agressão física, psicológica ou moral. 
Nenhum tipo de agressão pode ser desconsiderada ou 
suavizada! As deliberações e punições para os militantes 
denunciados não se deram a partir de qualquer 
percepção sobre os "graus de gravidade" das agressões. 
Ao tratar as denúncias, o que levamos em consideração 
foi a autocrítica sincera nos termos da organização, bem 
como a observação da conduta de cada militante de 
maneira permanente na prática. 

Nossa política na resolução dos casos tem se 
norteado por um sentido de justiça restaurativa. Nesta, 
há o atendimento das necessidades da vítima ao mesmo 
tempo em que o agressor é convocado a participar do 
processo de reparação do dano, visando um processo de 
reintegração à sociedade, em lugar da simples ação 
punitiva. A mera punição, mesmo que necessária, nem 
sempre restaura a moral e pode levar a recorrência das 
práticas condenadas. 

A respeito do tópico no Germinal nº 31 
abordando algumas linhas ideológicas do feminismo, 
esclarecemos: não foi nossa intenção vincular e nem 
generalizar que todas que estiveram participando do 
espaço auto organizados de mulheres eram adeptas 
daquelas concepções às quais tecemos críticas. 
Discutimos pós-modernismo, manifesto scum, 
sororidade e feminismo classista para evidenciar que 
existem diferentes visões do feminismo por vezes 
presentes nos mesmos espaços. Ajuda esclarecer o 
porquê ocorrem divergências. 

Compreendemos que não estamos fora do lócus 
onde se reproduz o machismo e o patriarcado. Na 
sociedade, e também nossos membros, estão passíveis 
da reprodução de práticas machistas. No entanto, não 
concordamos com a naturalização de práticas 
opressoras de qualquer ordem. Não nos omitimos da 
crítica externa e da autocrítica interna. Nos colocamos à 
disposição para o diálogo. Reconhecemos a dificuldade 
em apurar os casos que envolvem pessoas de 
locais/cidades distintas, bem como a morosidade no 
tratamento das primeiras denúncias. Entre outros 
fatores, fazemos a autocrítica sobre a falta de acúmulo e 
dispositivos para o tratamento das denúncias, em nosso 
coletivo e no movimento estudantil em geral. Diante 
disso estamos em constante processo de 
aperfeiçoamento nos métodos para apurar e corrigir má 
conduta. 

Não nos colocamos contra os espaços auto-
organizados de mulheres! Havia militantes da Oposição 
CCI construindo juntas com outras estudantes o espaço. 
Cabe aqui relembrar que essas militantes de nossa 
organização foram posteriormente excluídas desse 
mesmo espaço, levadas a tal em virtude de ameaças e 
intimidações. Da mesma maneira que entendemos a 
necessidade de espaços exclusivos para mulheres, no 
que tange a discussão feminista, acreditamos também na 
construção de espaços "mistos", em que seja levada a 
discussão entre todos/as a respeito de questões que 
cercam toda a sociedade, como o próprio machismo.

Ressaltamos que no último semestre, antes da última 
denúncia surgir, nosso coletivo passou por um intenso 
processo de reavaliação e autocrítica (visando combater 
qualquer manifestação de cupulismo, ausência de 
críticas, coleguismo, sectarismo, machismo e 
homofobia). Sabemos por outro lado, por nossa defesa 
do feminismo, que tais casos nunca devem receber 
qualquer tipo de tratamento secundário. 

Em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em Campo 
Grande, Marília, Goiânia, entre outras localidades do 
país, a militância da RECC/FOB está empenhada na 
construção de Comitês de Autodefesa de Mulheres. O 
evento “Questão de Gênero: emancipação e autodefesa das 
mulheres”, a ser realizado dia 25/11/14, buscará avançar 
neste objetivo em Brasília. 

Compreendemos que uma das medidas mais 
eficazes para que as mulheres sejam protagonistas na 
luta por sua emancipação, é participar e impulsionar 
Comitês desta natureza. Neles, além das aulas práticas 
de autodefesa, são feitas discussões sobre as mais 
diversas temáticas feministas, que a nós também são 

caras. Entre as práticas encorajadas e levadas a cabo está 
a empostação de voz para que as mulheres saibam e se 
contraponham à prática opressora que se dá quando o 
homem fala mais alto e exerce seu privilégio. 

Assim acreditamos que seja imprescindível 
combater o machismo dentro das organizações, pois 
esta mazela atinge TODAS as estruturas sociais, todos 
movimentos populares. E os movimentos políticos e 
sociais devem ser fortalecidos para combaterem o 
machismo estrutural da sociedade, iniciando o combate 
às opressões em seu seio. Pois é o capitalismo que não 
vive sem as opressões. E os movimentos combativos 
devem destruir o capitalismo, e não serem destruídos. 

A despeito de posturas erradas que nunca 
encorajamos, estamos diariamente lutando para que 
nada disto venha a interromper nossa luta. Estamos na 
batalha pela disputa de projeto de universidade popular 
que hoje se expressa na resistência contra o reinado de 
Ivan Camargo e o principado que é o DCE da Aliança 
pela Liberdade.  
 

Oposição C.C.I. – Combativa, Classista e Independente ao DCE da UnB / Filiada à RECC-FOB 



Ano VIII - Edição Nº 35 - Março de 2015 - Desde 2007, na luta pela Universidade Popular!

O GERMINAL
Boletim da Oposição Estudantil C.C.I. - Filiada à RECC/FOB

www.oposicaocci.blogspot.com     oposicaocci@riseup.net

             Desejamos as boas vindas  aos calouros que movimento estudantil da UnB, participarem, opinarem e 
entraram para a Universidade de Brasília este ano! Vocês fazerem avançar a luta por nossos direitos e também 
encontrarão muita novidade pela frente, muitas portas conhecer e juntarem-se à nossa organização, a Oposição CCI 
estarão abertas e muito conhecimento acessível ao alcance aos DCE da UnB, para lutarmos por um ensino gratuito,de 
de vocês! qualidade, universal e popular. 

Para muitos um sonho que se realiza, para a maioria 

a negação do estudo e da possibilidade de encontrar um 

futuro emprego mais qualificado. Vitória para quem entrou, 

mas nem tudo são flores do lado de cá. Este ano entramos já 

com paralisação dos terceirizados que não receberam do 

Governo Distrital, e uma possível greve nacional dos 
técnicos e servidores administrativos da UnB. 

Fora isso, nos deparamos com todas as eternas 

dificuldades enfrentadas pelos estudantes de baixa renda, na 

luta por moradia, assistência estudantil, respeito. Muitas 

possibilidades se abrem quando entramos para uma 

universidade federal, mas devemos lembrar que nossos 

direitos foram adquiridos através das lutas que estudantes - 

como Honestino Guimarães, Ieda Santos Delgado e Paulo 

de Tarso Celestino - e servidores desta universidade 

travaram antes de nós. Mas  ainda há muito o que fazer, e não 

p o d e m o s  r e t r o a g i r  e m  n o s s a  l u t a !

Convidamos todos os calouros a engajarem-se no 

Vivemos em uma sociedade de cultura machista e aspectos frente aos companheiros de chão de fábrica. 
uma estrutura de classes, onde a classe dominante Estas companheiras empenharam suas forças pela 
oprime a classe dominada e impõe um cotidiano de libertação de gênero e de sua classe e é essa herança de 
violência, desprezo, exploração e humilhação as lutas a qual não deixaremos ser apagada!
mulheres, principalmente as trabalhadoras, negras e Nacionalmente temos construído os comitês de 
indígenas. autodefesa de maneira independentes e voltados para 

O estado – e todo o seu aparato jurídico e militar – estudantes e funcionárias/os, partindo  da necessidade 
em nada contribuem para a real emancipação da mulher, de organizar e preparar as mulheres para lutar contra a 
pois a legislação e as políticas de amparo são apenas violência machista, de raça e de classe. Os comitês vem 
alegorias do “estado democrático de direito” sem real promovendo treinos para as participantes e realizando 
eficácia. Mas de qual maneira as mulheres podem se debates diversos sobre temas correlatos. Os comitês de 
armar contra esse sistema de exploração-opressão? autodefesa nesses moldes já vem ocorrendo em diversos 
Construindo a sua autodefesa! lugares do Brasil como na UFRRJ, UFMS, UNESP, UFG e 

UFC..  Esta iniciativa se faz necessária também na  UnB!Foi em 8 de Março de 1857 que mulheres 
operárias foram queimadas numa fábrica em Chicago, por Solidariedade de classe para combater o 
reinvindicar de forma combativa, além de melhores machismo! Mulheres na linha de frente pela 
condições de trabalho e salário, a igualdade de ambos emancipação integral da classe trabalhadora!

Até mesmo Assembleias Estudantis dos Cas e do
DCE deverão passar pela autorização da Reitoria!

Retomar as assembléias, 
reorganizar os estudantes do povo!

Construir os Comitês de Autodefesa de Mulheres  e Defender 
a Luta Histórica contra o Machismo!

Construir os Comitês de Autodefesa de Mulheres  e Defender 
a Luta Histórica contra o Machismo!

Vida nova, novas lutas... Sejam Bem vindos!



O que é a Oposição CCI? 

A Oposição Combativa, Classista e Independente ao DCE-UnB surge em 2007. Ela não se opõe a uma gestão de 

DCE em particular, mas ao parlamentarismo estudantil como um todo. A CCI é uma organização de base com o objetivo 

de lutar pelas demandas básicas dos estudantes. A longo prazo lutamos pela construção de uma Universidade Popular, 

onde o povo tenha acesso livre e o conhecimento produzido seja voltado aos interesses do mesmo. Para isso 

acreditamos que é necessário reorganizar o Movimento Estudantil sob as bandeiras da ação direta, da unidade com os 

trabalhadores e de um programa anti-governista. Possuindo militantes em diversos cursos, nos organizamos 

nacionalmente através da RECC (Rede Estudantil Classista e Combativa) e do FOB (Fórum de Oposições pela Base).

Lutar para estudar, estudar para lutar!

A UnB é dirigida pela equipe de Ivan Camargo desde 2012. Sua gestão vem sendo alvo constante de conflitos com os 
estudantes e terceirizados. Vamos recapitular alguns episódios:

1-  No início de 2013, aprovou as “Regras de Convivência” que colocou na ilegalidade a realização autônomas de festas e 
eventos acadêmicos pelos estudantes;

2- No 2º semestre de 2013, Ivan Camargo solicitou reintegração de posse da sala BT 260 ocupada por estudantes que 
reivindicavam assistência, efetivado pela Polícia Federal;

3- Ainda em 2013, reativou do Conselho Diretor da FUB, órgão por onde passou os esquemas de corrupção do ex-reitor 
Timothy Mulholland que só caiu após a ocupação da reitoria em 2008;

4- Durante sua gestão, centenas de trabalhadores(as) terceirizados foram demitidos ou perseguidos politicamente. 
Terceirizadas foram demitidas ilegalmente pelas empresas por estarem grávidas, sob a conivência da Reitoria;

5- No 1º/2014, o Restaurante Universitário aumentou de R$ 5 para R$ 10 o valor da refeição à comunidade externa. Em 
paralelo, abriu uma seção “gourmet”, discriminando os usuários mais pobres;

6-  Também em 2014, Ivan Camargo abriu processo administrativo e ameaçou com processo civil e criminal 8 estudantes que 
participaram de “catracaços” no RU. Ao ocuparem a reitoria para arquivar os processos, os estudantes – que saíram 
vitoriosos – sofreram ameaça de reintegração de posse e corte de energia;

Estes episódios indicam o que foi e o que será a gestão Ivan Camargo: autoritária, repressora, elitista e privatista! Chega de 
“lero-lero”, daqui pra frente é só ação direta!

PELA REVOGAÇÃO DAS REGRAS DE "ANTI-CONVIVÊNCIA" DA REITORIA!
PELA DEMOCRATIZAÇÃO RADICAL DA UNIVERSIDADE!

POR UMA UNIVERSIDADE POPULAR A SERVIÇO DA CLASSE TRABALHADORA!

R E C C

www.lutafob.wordpress.com

Acesse:
www.oposicaocci.blogspot.com &

Em tempos de “arrocho” geral, 
a resistência coletiva é a única saída

Em tempos de “arrocho” geral, 
a resistência coletiva é a única saída

O ano de 2015 começou com um verdadeiro acompanharam o aumento da demanda e trabalhadores 

estelionato. Eleita com a promessa de “não atacar direitos terceirizados sofrem com o atraso de salários e ameaça de 

trabalhistas e sociais”, o governo de Dilma (PT/PMDB) faz demissão.

Para piorar, o aumento do custo de vida sobe exatamente o oposto: dificultou acesso ao seguro 

absurdamente. O aumento da luz, da gasolina, do desemprego, abono salarial, pensão por morte e auxílio 

supermercado, do aluguel anulam o pífio aumento do salário doença (MPs 664 e 665). Venderam “tucano” por lebre!

Na educação, a demagogia do governo não poupou mínimo de 8,8%. No DF, o aumento da conta de água é a mais 

esforços. Logo após anunciar o (enganoso) lema “Brasil: caro em 10 anos. E o governo Rollemberg (PSB) ainda ameaça 

pátria educadora”, lançou também um corte de verba, onde o aumento de tarifa no transporte.

Com medo de que os danos da crise capitalista Ministério mais afetado será justamente o da Educação. A 

cheguem no Brasil, os governos jogam a conta nas costas dos previsão é de cortar R$ 7 bilhões de seu orçamento anual. 

trabalhadores e estudantes. Mas esta conta não é nossa! E Este “ajuste fiscal” já gera impactos negativos.

Desde janeiro o MEC suspendeu o repasse de 30% da nós não vamos pagá-la! Aos estudantes trabalhadores, filhos 

verba às universidades. Em diversas instituições, e também de trabalhadores e que dependem dos programas de 

na UnB, bolsas de estudo e permanência foram atrasadas, permanência, tempos de “vagas magras” se anunciam! Na 

oferta de vagas nos programas de assistência estudantil não universidade e nas ruas, só nos resta resistir e lutar!

A “REI”toria de Ivan Camargo: uma pedra no caminho...

Reunião de Apresentação
da Oposição CCI
Quinta-feira, 

12 de Março, às 12:00
Parte de trás do Ceubinho
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As eleições para DCE (Diretório Central dos
Estudantes) se aproximam e muitos são os estudantes
que neste período renovam suas intenções e esperanças
por um movimento estudantil mobilizado e crítico, em

especial distante da experiência dos três anos de gestão
“Aliança pela Liberdade/Estudantes pela Liberdade”, quer
dizer, distante da ação pragmática e liberal;

Compartilhamos desta esperança, e sob pena de cair
em incoerência entre nosso “querer” e “fazer”,
acreditamos que a esperança deve-se realizar como
esforços concretos para agitar e organizar lutas

coletivas, dentro e fora da Universidade, dia após dia, durante
todo ano: manter a “apatia” fora do período eleitoral é
colaborar com a política liberal-pragmática;

Por esta razão, embora consideramos válido a disputa
do DCE em determinados períodos, não podemos
reduzir a tarefa de reorganizar o movimento estudantil
e popular da UnB à mera participação em eleições, seja

compondo chapas, as apoiando ou votando: a missão é mais
árdua, exige paciência e persistência num trabalho coletivo;

Ademais, acreditamos que, na atual conjuntura do
país e da UnB, disputar as eleições para DCE é não
somente irrelevante para a conquista da gestão do
DCE “hoje”, mas também irrelevante à conquista do

DCE no médio prazo e irrelevante para reorganização do
movimento estudantil como um todo, razão pela qual a
Oposição CCI defende o Voto Nulo nestas eleições e chama os
estudantes para outra linha de ação;

Apesar do grupo “Aliança pela Liberdade/Estudantes
pela Liberdade” mobilizar o voto de uma parcela do
pleito estudantil a seu favor, majoritário nas últimas
eleições, a necessária derrota da política pragmática e

liberal só ocorrerá pela mobilização, não de votos, mas de um
movimento de massas superior: tanto em sua formação teórico-
política coletivista quanto em sua militância prática de ação
direta;

Reduzir ou priorizar nossa ação à conquista de votos,
embora frequente, é um erro imediatista, e até as
tentativas de “unir a esquerda” em uma única chapa
(a exemplo da “Manifesta” em 2014), excetuando

boas intenções de estudantes independentes, acabam por ser
“uniões” passageiras ou oportunista entre forças políticas, que

logo se desunem e geram refluxo geral: nossa ação deve ser
estratégica, pensar no médio e longo prazo;

A união necessária não deve priorizar eleições ou
“acordão” entre forças e partidos políticos, esta prática
deve ser revista e dar lugar à luta pela União do
movimento estudantil pela base, democrático, forte e

atuante, única condição hoje capaz de dobrar a gestão liberal-
pragmática (ou qualquer outra) do DCE: pela base podemos
dar a direção política, sem estar na gestão, e é isso o que
importa;

A União pela base será o melhor mecanismo de
resistir às atuais investidas, por um lado, do Governo
e do Congresso com o ajuste fiscal, a Agenda Brasil e
aprovação de leis retrógradas e, por outro, às pressões

liberais, conservadoras e militaristas pelo impeachment: duas
faces de uma mesma moeda que atentam contra a liberdade e o
bem-estar do povo, e que devem ser combatidas pela
construção da Greve Geral, um instrumento de poder popular;

Mas como organizar pela base? A resposta deve vir da
ação cotidiana, com criatividade e contornando as
dificuldades, entretanto três medidas são básicas: i)
fortalecer o movimento dos Centros Acadêmicos

(CAs), atingindo os mais de 40 mil estudantes desta instituição
e com vista a realizar um Congresso Estudantil da UnB em
1º/2016; ii) realizar alianças entre os movimentos estudantil,
sindical e popular; e iii) nos organizar em agrupamentos

Carta aos Estudantes, Centros Acadêmicos
e Organizações Estudantis e Políticas da UnB:

construir a união do movimento estudantil pela base
“Sei que a luta será longa e árdua, mas acredito firmemente

na força da atuação coletiva das massas.”
Honestino Guimarães
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lutafob.wordpress.com

políticos, preferencialmente coletivos combativos, não-
eleitoreiros e não-governistas;

Os CAs precisam organizar dezenas e centenas de
estudantes em cada curso, para que multiplicados na
Universidade, formemos um movimento estudantil
de centenas e milhares nas ruas. Como?

Propagandeando as iniciativas em salas de aula, em boletins
impressos, em jornais murais; discutindo as pautas em
Seminários de Formação; deliberando as táticas em
Assembleias; e organizando Protestos de ação direta sobre a
Reitoria e o Governo;

A aliança entre estudantes, trabalhadores e
comunidade deve ser o tripé da resistência e da
efetivação da Greve Geral, para tanto sendo preciso

romper as políticas corporativistas de cada categoria, e
unificando pautas específicas através da pauta de maior
unidade, qual seja: o combate ao Ajuste Fiscal e todas leis
retrógradas contra a juventude e classe trabalhadora: MPs 664
e 665, Lei Antiterrorismo, Lei da Terceirização, Estatuto da
Família, PEC 215, Redução da Maioridade Penal e outras;

Mas também cada estudante pode potencializar suas
intenções se se organizar em grupos de maior
afinidade política para coordenar suas ações, e
embora reconheçamos o direito de adesão e ação dos

Partidos, somos decididamente contrários sujeitar o
movimento estudantil ao apoio de governos e eleições no
Estado, razão pela qual nos agrupamos na Oposição CCI cujo
meio de luta é a ação direta coletiva, independente e
organizada;

Pela memória de Honestino Guimarães, Edson Luís, Ieda Delgado e Paulo de Tarso!
Combater o liberal-pragmatismo: DCE e CA é pra lutar!

10/set (qui) - 12 h - Ceubinho10/set (qui) - 12 h - Ceubinho
(ICC Norte, Mezanino)(ICC Norte, Mezanino)

ELEIÇÕES DCE-UNB 2015
E MOVIMENTO ESTUDANTIL
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Para concretizar estas intenções, chamamos os estudantes, Centros Acadêmicos e forças políticas à mobilizar
a UnB, bem como nossos locais de moradia e trabalho, entorno do seguinte programa construtivo:

PLANO REIVINDICATIVO:

PLANO ORGANIZATIVO:

A

B

C

D

E

F

– Combater o Ajuste Fiscal e a Agenda Brasil do Governo e do Congresso que penaliza os direitos sociais e os serviços
públicos, em especial a vida dos trabalhadores e estudantes, a exemplo da revogação dos cortes na educação e na
saúde, entre outros;

– Recompor a política de Assistência Estudantil na UnB: abertura do Edital; bolsas permanência para 100% da
demanda; abertura e pagamento das bolsas de iniciação científica e pós-graduação; autonomia estudantil na gestão da
CEU (Casa do Estudante Universitário); ampliação do RU (Restaurante Universitário) e revogação dos aumentos ao
público externo; entre outros;

– Fortalecer o trabalho de base nos CAs e trabalhar para que a atual “Articulação de CAs” existente opere sob os
desígnios da democracia, representatividade, combatividade e pautada nos interesses coletivistas, e não um mero
centro de oposição eleitoral ao DCE;

– Construir o Congresso Estudantil da UnB, previsto no Estatuto do DCE, com eleições de representantes por cursos
para ser realizado em 2016, e deliberar sobre as estratégias políticas do DCE-UnB neste órgão soberano de poder das
bases estudantis;

– Realizar Assembleias, Seminários e Marchas Unificadas entre estudantes, terceirizados, técnico-administrativos,
professores e moradores/movimentos comunitários (Ceilândia, Gama e Planaltina), com vista a construção de uma
Greve Geral contra o ajuste fiscal do Governo e pela ampliação de direitos sociais e serviços públicos e gratuitos;

– Por fim, se organizar permanentemente, local e nacionalmente, a exemplo da Oposição CCI, da RECC (Rede
Estudantil Classista e Combativa) e seus Coletivos por Curso, para os quais reforçamos o chamado aos estudantes-
proletários que conheçam, se organizem e lutem em nossas trincheiras. Em especial, convidamos nossos apoiadores e
demais interessados para construir um Comitê de Propaganda da RECC na UnB;



O MERCADO MONOPOLIZADO A MÍDIA INDEPENDENTE

COMUNICAÇÃO NO MOVIMENTO 
ESTUDANTIL E POPULAR

como não deveremos nada à lógica 
do capital, preferimos nos manter 
autônomos: em nossa política e em 
nosso financiamento. Temos 
apreço e utilizaremos vastamente 
cada  uma des tas  “ formas  
marginais”. Elas são fundamentais 
à todo e qualquer movimento 
estudantil e popular.

Mas não esperamos por meio 
desta propaganda superar a 
capacidade e alcance da “grande 
mídia”. E nem educar o povo 
(como se este fosse ignorante). 
Não mesmo. Mas por meio da 
p r o p a g a n d a  e  a g i t a ç ã o  
pretendemos oferecer um ponto de 

vista classista e combativo e, sobretudo, 
mobilizar os estudantes e trabalhadores 
para a ação política coletiva e organizada O marketing comercial invade nosso A “disputa” com os oligopólios é 
por nossas demandas.cotidiano. São inúmeros anúncios nas ferrenha e desleal. É uma guerra 

redes sociais, televisões, outdoors, e nem irregular, mas nós temos nossas armas. Se a propaganda das “ideias em si” 
mesmo o íntimo de nossas vidas é São dezenas ou centenas ou milhares de não mudam a vida, a ação muda. E esta é a 
poupado. Uma enxurrada de estímulos ao iniciativas dispersas ou que servem a finalidade: romper a resignação e o 
consumo e pontos de vista parciais dito grupos independentes do mercado. Os conformismo gerado pela grande mídia, e 
neutros. E ainda achamos isso tudo boletins O Germinal e Avante!, da incitar a perseverança e a rebeldia.
normal? Oposição CCI e RECC, respectivamente; 

No futuro e agora, será esta ação ou ainda a incipiente Rede de Mídia O mercado de mídia corre na seguinte política, coletiva, organizada, classista e Classista (RMC), órgão do Fórum de lógica: o capital investido vira produto e combativa que derrubará o monopólio da O p o s i ç õ e s  p e l a  B a s e  ( F O B ) ,  este comercializado retorna em lucro, e mídia e democratizará a comunicação. exemplificam isto. assim por diante. Entretenimento e Da mesma forma é este o meio que 
comunicação só fazem sentido se se Podemos  ad ic ionar  d ive r sas  conquistará a universalização do ensino 
cumpre esta “lei do lucro”. E como toda iniciativas culturais: o grafite, o rap, superior; o passe livre irrestrito; o fim da 
comunicação, não possuí neutralidade: i n t e r v e n ç õ e s  u r b a n a s ,  r á d i o s  carestia, e toda reivindicação justa.
serve ao ponto de vista de seus comunitárias, estêncil e por aí vai. São 

Os proprietários, governos e reitorias proprietários. armas preferenciais da juventude e povo 
podem até não temer nossos boletins, marginalizado da “grande mídia”. E estas Não obstante ser um “mercado”, a blogs e grafites. Mas não ficarão de pé formas de expressão cultural são também mídia é altamente monopolizada no quando o povo rebelde manter-se nas formas de comunicação.B r a s i l .  G l o b o ,  S í l v i o  S a n t o s ,  ruas por suas demandas. Afinal, “quando 

Bandeirantes e Igreja Universal os de baixo se movem, os de cima caem”. 
respondem por 70% de todo sistema, E este é o modesto papel que a RECC se 
como televisão e jornais. E mesmo que propõe. É para isso que convidamos Enquanto somos bombardeados pela digam ser a internet democrática, nela apoiadores, simpatizantes e todo comunicação do capital, alguns colegas também fazem lucro (vide Google) e nem estudante e trabalhador interessado para ainda reclamam do carro de som que de longe o “blog” de um mortal como nós construir um Comitês de Propaganda da anuncia a greve e assembleia dos é comparado à irradiação dos oligopólios RECC.servidores; de passagens em sala para citados. Isto é um atentado à pluralidade.

informes estudantis; de cartazes de papel 
M a s  e  s e  o u t r a s  e m p r e s a s  pardo feitos a mão; de grafites nos muros; 

“dividissem” o ramo? Ainda assim dos panfletos distribuídos etc.
continuam de fora a emissão do ponto de 

Estas e outras são todas formas de vista dos estudantes-trabalhadores e sua 
expressão e propaganda autônomas. Não classe por não deter estes meios de 
são necessariamente os métodos que produção.
escolhemos. São os que nos sobram. Mas 
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A PROPOSTA DE CONSTRUIR UM 
COMITÊ DE PROPAGANDA TEM COMO 

OBJETIVOS:

OS CRITÉRIOS DE 
PARTICIPAÇÃO 

SERIAM:

O MODELO ORGANIZATIVO SERIA: SOBRE RECONHECIMENTO 
POLÍTICO:

assim desejarem;

H )  M a s s i f i c a r  
atividades centrais da 
R E C C ,  c o m o  
protestos,  debates A) Criar um espaço orgânico, mas 
acadêmicos, formação de menor responsabilidades e 
de chapas etc.;comprometimento político, para 

reunir periodicamente apoiadores e 
simpatizantes da RECC;

B) Diversificar os meios pelos 
quais se faz propaganda, priorizando 
alternativas como: grafite, jornal 
mural, mural de cartaz, lambe-lambe, deste, deve-se votar sobre a execução 

I) Acordo total ou parcial com panfletagens, estêncil ,  sticks, de propostas excludentes;materiais de nossa imprensa militante: produção de vídeos, páginas em redes 
R) Participar de determinadas O Germinal e Avante!;sociais, batalhas de rap, repente, 

reuniões e plenárias da Oposição 
camisetas, cds de gritos de guerra, J) Disponibilidade de pelo menos 3 

CCI/RECC, sem direito de voto mas 
aulas públicas, shows, cobertura horas no mês para as atividades do CP;

com poder de fala;
jornalística, edição de jornais, 
livretos, teatro, aplicativos e outros a 
serem propostos;

C) Agregar jovens cultural e K) Autonomia e flexibilidade 
socialmente marginalizados no táticas não-excludentes com as táticas 

O CP não responde pelas ações e ambiente elitizado e hostil da S) e linha política Estratégica da 
política da CCI/RECC das quais universidade; Oposição CCI/RECC;
divirja;D) Agregar estudantes classistas L) O CP, enquanto CP, aplica ações 

O CP responde pelas ações e das áreas de comunicação, jornalismo, T) dentro da linha política da RECC;
políticas por ele mesmo aplicado;computação, música, artes e afins para 

M) Autonomia financeira de 
aplicar projetos/laboratórios de U) A CCI/RECC não responde arrecadação, mas podendo apoiar ou 
propaganda militante e arte-ativismo; pelas ações e políticas dos indivíduos ser apoiada financeiramente pela 

do CP enquanto indivíduos;E) Aumentar a incidência de ações RECC/FOB;
de propaganda combativa no V) A CCI/RECC responde pela N) Reuniões mensais, de até duas 
m o v i m e n t o  e s t u d a n t i l ,  e  ação coletiva do CP enquanto CP;horas, para debater textos curtos, 
poss ivelmente  de  agi tação e  planejar e executar atividades; W) O CP assina como CP, mas pode autofinanciamento para manter os 

p ropagandear  mate r i a i s  pe la  O) Pelo menos uma atividade projetos;
CCI/RECC produzidos;mensal de propaganda;

F) Criar espaço pedagógico para 
P) As reuniões ocorrem como aprendizado militante: a luta educa;

espaço aberto a todos interessados;
G) Criar condições favoráveis à 

Q) As deliberações devem buscar transição de membros do CP às 
sempre e preferencialmente o instâncias orgânicas do FOB aos que 
consenso, mas na impossibilidade 

ET VO , T RIO ,OBJ I S  CRI É S

O G I AÇ O E ECO HE MEN O O I  DO
R AN Z Ã  R N CI T  P LÍT CO

O ITÊ  PR PAGAN A DA R C  ( - E C):C M  DE O D E C CP R C

Pela memória de Honestino Guimarães, Edson Luís, Ieda Delgado e Paulo de Tarso!

A Oposição CCI considera estes os 
pontos fundamentais, e está aberta 
para dúvidas, propostas e críticas 
dos interessados. Avante!
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