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ivemos um momento importante. Com
muito trabalho coletivo e vontade de luta,
as pessoas que construíram e constroem
a ADUR-RJ têm conseguido contornar a crise da
última eleição. O vácuo eleitoral não está separado do contexto geral: é preciso compreender
que nova Universidade é essa que está surgindo
neste começo de século. Quem são seus professores e suas professoras? Como lidar com
o dilema da multicampia? A reconfiguração das
instituições de ensino superior traz novos problemas e confunde ainda mais o emaranhado de
discursos e projetos que disputam esse espaço.
Realizado em janeiro deste ano, o 35o Congresso do ANDES-SN trouxe à luz os novos e
velhos desafios dos trabalhadores e da educação no país. Sediado no Campus de Curitiba da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, o evento recebeu 469 docentes, representantes de 74 seções sindicais, que debateram temas centrais referentes à categoria, aos
movimentos sociais e à classe trabalhadora.
A contrarreforma do Estado que tem atacado
violentamente os direitos trabalhistas, humanos
e civis exigiu dos congressistas a adoção de
uma série de medidas de enfrentamento. Entre
elas: o combate ao Código Nacional de Ciência e Tecnologia; a luta contra o Projeto de Lei
que propõe a criação do Programa Escola Sem
Partido; a defesa da Previdência Pública estatal nas três esferas; a continuidade na luta pela
Reforma Agrária Popular; entre outras bandeiras como as lutas contra EBSERH, FUNPRESP,
o Código de Mineração, o Código Florestal, o
Marco da Biodiversidade e a PEC 215/2000,
que trata da demarcação das terras indígenas.
Nosso jornal, que tenta dar conta desses novos
desafios e linguagens, existe e se reinventa para
isto: ser palco de discussões dos assuntos que
atravessam a universidade pública, acumular leituras sobre o que nos rodeia, para fugir do óbvio
e ser motor das lutas dos trabalhadores por um
mundo justo onde a vida seja possível. Boa leitura.
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CAROLINE DE ARAÚJO LIMA conversa sobre a Base Nacional Curricular Comum

Reforma sem base

C

hamada por alguns professores de o mais grave
ajuste do governo Dilma, a
Base Nacional Curricular Comum
- projeto de reforma curricular formulada pelo MEC - foi duramente
criticada durante o 35º Congresso
do ANDES-SN. A BNCC é um documento que privilegia o mercado,

o trabalho e que desconsidera o te falta de diálogo do MEC.
Ensino.
Uma das responsáveis pela elaboDiante da gravidade do ataque e ração da nota, a professora Caroconsiderando o acúmulo de deba- line De Araújo Lima, da ADUNEB,
te sobre política educacional do conversou com o ADUR Informa
ANDES, os delegados presentes sobre esse projeto de reforma curno congresso elaboraram uma ricular.
nota de repúdio à base e recorren-

por Filipe Galvão

ADUR INFORMA - O projeto da Base

Nacional Curricular Comum é um projeto assinado por Renato Janine. Essa gestão, aliás,
foi marcada por um discurso de valorização
na educação básica seguido de uma prática
de desvalorização na educação superior. Para
começar: qual sua avaliação do período Janine e da volta de Mercadante para o MEC?

CAROLINE - Primeiro pra começar é im-

portante frisar que esse projeto não é de Janine, esse projeto já existe desde a década
de 60, inclusive pensando um currículo que
forme o sujeito para o mundo do trabalho.
Mas ele ganha força com a criação do Exame Nacional do Ensino Médio. O currículo
(Base Nacional Curricular Comum) surge
para adestrar este estudante para o ENEM.
E aí qual o resultado? Por exemplo, o currículo de história: será um currículo duro.
Não só pela falta de um debate humanista,
mas porque com isso o estudante não terá
formação de análise política, intelectual ou
de conjuntura na escola. É um currículo que
pensa somente a tecnização. É só pegar a declaração do Mercadante dizendo que as disciplinas que precisam estar 100% voltadas
ao estudante são português e matemática.
Ou seja, com Janine você tem o fortalecimento da ideia desse currículo voltado ao Exame Nacional para produzir dados estatísticos
para cumprir metas com FMI, etc. e com Mercadante você vai ter uma linha muito mais
dura de uma formação que prepare o sujeito
apenas para resolver a quatro operações de
matemática e que ele não pense, não reflita.
Além disso, ainda tem um elemento que
é a falta de debate. Não tem como fazer
um currículo nacional sem ouvir os professores. O MEC quer aprovar essa base
de cima pra baixo, sem discussão. Se não
fosse a intervenção das associações de
professores essa base já tinha passado.

ADUR INFORMA - O primeiro pa-

rágrafo da introdução dessa Base Nacional fala em duas grandes mudanças. A
primeira diz respeito aos docentes. No

texto diz que a formação dos professores mudaria de figura. Que figura é essa?

cos, mas também professores acríticos?

CAROLINE - Veja bem, a LDB de 1966

Isso. Professores que vão continuar reproduzindo livro didático, na realidade.

E aí você vai ter um professor com diploma

ADUR INFORMA - A segunda grande
mudança: o material didático passará por mudanças significativas. Você já falou um pouco
sobre o tema, mas eu gostaria de aprofundar a
questão. Minha pergunta é, sendo o Brasil um
país de realidades absolutamente distintas,
como ensinar um aluno do Pará e um aluno
da periferia de São Paulo a mesma História,
a mesma língua, a mesma compreensão de
espaço? O que esse tipo de ensino acarreta?

determinou que só pode dar aula quem tiver
o diploma de licenciatura. A partir daí criou-se programas para dar a licenciatura para
os professores que já atuam no ciclo básico,
mas que têm outra formação como jornalismo, engenharia. Mas esses programas são
cursos modulares, são cursos corridos. Não
há tempo de fazer leitura de texto, não tem
tempo de formular um artigo ou um ensaio.

CAROLINE

“Continuaremos racistas, homofóbicos,
xenofóbicos. A gente
vai continuar com
uma História Ocidental das elites, a gente não vai falar dos
Malês, a gente não
vai falar de Zeferina,
de Maria Felipa, de
nada” disso
de licenciatura, mas que na prática não conseguiu fazer um terço da metade do tempo
de formação de uma graduação em História,
por exemplo. No fim esse professor volta
para a sala de aula e continua tendo os mesmos vícios, volta com os mesmo problemas.
Porque o que interessa é ter o diploma. Então ele vai ter o básico do básico para dizer:
olha, eu sei o que é História do Brasil, eu
sei o que é Independência, eu sei das datas,
isso eu sei. Então, pensando de forma muito
pragmática, o Governo está garantindo essa
formação de novos professores, mas é uma
formação muito precária. Basta saber o mínimo do mínimo para ter o diploma e dar aula.

ADUR INFORMA - Então é um pro-

jeto de formar não só alunos acríti-

- Continuaremos racistas, homofóbicos, xenofóbicos. A gente
vai continuar com uma História Ocidental
das elites, a gente não vai falar dos Malês,
a gente não vai falar de Zeferina, de Maria Felipa, de nada disso. Vamos falar apenas daquilo que oficialmente está colocado
como uma História do Brasil, por exemplo.
Outro exemplo, você não vai discutir a Física Quântica. Existe um debate dizendo que a
Física deveria estar no campo das humanidades, o que é interessantíssimo. Mas com essa
Base Nacional você não vai discutir Física,
você vai decorar as fórmulas que caem no
ENEM. Vai ser apenas um ensino tecnicista.
É isso que a gente está tentando evitar, esse
currículo que não respeita minimamente as
diversidades. E qual a importância do posicionamento do Andes Sindicato Nacional
sobre essa base? É o sindicato dos professores universitários! É na universidade que se
formam professores, que se discute currículo, que se prepara material didático. Então
nosso sindicato tem que se posicionar, sim.
A produção da nota nesse Congresso é uma
conquista importante do movimento porque
demarca nacionalmente e pro MEC e para o
Governo a nossa posição em relação a isso.
O que a gente precisa agora é sair da esfera acadêmica e discutir politicamente
que plano é esse que vem de cima pra baixo e que atende somente elementos de
mercado. Qual o impacto disso? A gente precisa fazer uma discussão política e
nisso o papel do Andes é fundamental.
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COMO SE ORGANIZAR? COMO ESTAR EM
DUAS CIDADES AO MESMO TEMPO? COMO
SOBREVIVER AO ISOLAMENTO?

O(S) DILEMA(S) DA MULTICAMPIA
A

ssunto quente entre administradores
e privatistas, a estrutura
de universidade pulverizada em múltiplos campi
reforça a ideia da gestão empresarial da Educação, tratando centros
de pesquisa, extensão e
ensino (atividades-fim)
como unidades de produção. Caberia à reitoria
abastecer e ser abastecida
por essas unidades. Multicampia é jogo de franquias.

conciliar extensão, ensino, pesquisa e estrada.
Para ir de um campus a
outro da Universidade
Estadual da Bahia pode-se gastar 15 horas, por
exemplo (de Teixeira de
Freitas a Barreiras).

O problema das enormes
distâncias é que torna
tudo mais difícil. Como
dialogar ou sequer compreender a realidade dos
colegas que trabalham
a mais de 1000 km de
mim? Como consolidar
Importantes motores de um projeto coletivo de
desenvolvimento econô- luta?
mico e social das regiões O setor com expertise
em que se instalam, a in- para lidar com a multiteriorização das univer- campia, impossível nesidades públicas levou gar, é o das universidades
pesquisadores e alunos estaduais. A Universidaa lugares historicamente de Estadual de São Paulo,
renegados e contribuiu por exemplo, é multicampara o aumento do nú- pi desde seu surgimenmero de universitários no to há 40 anos. Não por
país. Multicampia é justi- acaso foi um dos temas
ça social.
que mais rendeu discusFalar sobre a expansão
universitária requer certa delicadeza. Se por um
lado a presença de pesquisadores, professores
e alunos fez surgir novas
perspectivas de vida nas
cidades em que se instalaram, por outro a expansão também serviu ao
avanço do agronegócio
e mineração sobre o sertão, cerrado e Amazônia.
A instalação dos cursos
de Ciências Agrárias da
Universidade Federal dos
Vales do Jequitinhonha e
Mucuripe, UFVJM, em
Unaí - MG, não é coincidência: Unaí é conhecida
como a “cidade do agronegócio”.

são no 35º Congresso do
Andes-SN em Curitiba.
Reivindicando experiência e acúmulo de debate,
os delegados das estaduais insistiram na importância da análise sobre a
pulverização dos campi
e seus resultados na precarização do trabalho e
desmantelamento organizativo da categoria.

Formular novos mecanismos para potencializar o
que é positivo na interiorização das universidades
é um desafio. Reivindicar
o projeto como ferramenta de desenvolvimento
social e não como fornecimento de cérebros às
custas do dinheiro públiSiga bem, professor
co para o agrobusiness e
Imagine que sua próxima mineração, também.
aula seja a 500 quilôme- Quem conseguir se orgatros de onde você está nizar, apesar das estradas,
agora. São pelo menos já terá meio caminho anseis horas de viagem em dado para compreender
um carro de passeio. Esse a universidade brasileira
transitar entre cidades no século XXI. Mas o caé o cotidiano de alguns minho é longo, bem lonprofessores que têm que go.

Os campus da Rural

Na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro o número de vagas após o Reuni aumentou em 112%,o de matrículas em 90% e o de
cursos em 159%,além da criação de dois novos
campis,o de Nova Iguaçu
e Três Rios. Com o encerramento do programa em 2012 os problemas orçamentários aumentaram na UFRRJ, afetando diretamente
o serviço de terceirização na universidade.
A pró-reitora de Assuntos Financeiros, Nídia
Majerowicz escreveu uma matéria para o jornal institucional da universidade, alegando a
criação de um fórum para tratar as questões orçamentárias da UFRRJ,
constituido por diretores de Institutos,diretos
de campus,pró-reitores,e membros do Diretório
Central dos Estudantes (DCE),e desse fórum
foram retirados comissões para estudar
sobre o orçamento de custeio e capital da universidade, o qual teve como primeira decisão
reduzir o valor que deveria ser destinado a
terceirização.
A UFRRJ também sofre com falta de verba
para pagamento de bolsas,compra de materiais e obras.
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ESPECIAL
CADERNO SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO

N

a pesquisa da Adur-RJ sobre Condições de Trabalho, o perfil dos professores da universidade é
interessante: praticamente metade tem menos de 6
anos de casa; quatro quintos dos e das docentes são

doutores; são mais homens que mulheres, mas nem
todos se identificam dentro da binaridade de gênero,
etc. Afinal, que quadro docente é esse que se desenha
nos anos 10 do novo milênio?

Curitiba recebe o 35ºo
Congresso
do Andes-SN
Professores discutiram
conjuntura, formas de luta
e assuntos internos

Com a presença de cerca de
450 docentes de todo o país,
aconteceu na Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em Curitiba,
de 25 a 30 de janeiro, o 35º
Congresso do Andes – Sindicato Nacional.
Diante de um aprofundamento cada vez maior da
privatização e da mercantilização do ensino, da pesquisa e da extensão, dos
serviços sociais em geral,
bem como do ataque aos
direitos sociais e trabalhistas, o congresso deliberou,
como centralidade da luta, a
“Defesa do caráter público,
laico, democrático, gratuito
e de qualidade da educação,
da valorização do trabalho
docente, dos serviços públicos e do direito dos trabalhadores, com intensificação do trabalho de base e
fortalecimento da unidade
classista com o movimento
sindical, estudantil e popular, na construção do projeto da classe trabalhadora”.
A partir deste eixo geral, os
participantes discutiram e
aprovaram os planos de lutas da entidade para 2016.

´
´
Proxima
materia:
INFRAESTRUTURA
No próximo número, traremos um infográfico sobre a infraestrutura dos campi da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro, suas condições físicas, materiais e organizacionais.
A pesquisa faz parte do caderno Condições de Trabalho na UFRRJ - Docentes do Magistério
Superior elaborada pela Adur-RJ entre 2014 e 2015.

Serão tratados ainda outros cinco temas além do perfil dos professores e da infraestrutura da
universidade: atuação profissional; saúde; ambiente de trabalho; renda; e relação com o sindicato.

Alguns temas merecem ser
destacados pelos longos
debates
proporcionados:
previdência, multicampia,
Base Nacional Curricular
Comum, estratégias de combate às políticas de arrocho
do governo e terceirização.
Sobre esse último, a Adur-RJ apresentou um texto
resolução que foi aprovado
com poucas modificações.
O TR que trata da resistência à terceirização propõe
intensificação das lutas e a
sugestão de organização a
partir das Plenárias Unificadas de Base – nas quais
estão reunidos professores,
estudantes, técnico-administrativos e terceirizados
– modelo adotado pela comunidade da UFRRJ.
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OPINIÃO

A tortura? Não se
preocupe, voltou a
ser oficial!

por Victor Freitas

O

julgamento do Habeas Corpus
126.292 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) consistiu numa
mudança nociva de posicionamento. Explico: Até idos de 2009 o STF
entendia ser possível a antecipação
da prisão sem trânsito em julgado ou seja, um processo que ainda seja
possível recorrer. Após 2009, o STF
mudou seu entendimento e passou
a interpretar a Constituição da República de forma correta, como está
escrita, pois, nesse ponto, não admite interpretação diferente da literalidade. E a Constituição diz, em seu
artigo 5º, LVII, que “ninguém será
considerado culpado até o trânsito
em julgado de sentença penal condenatória”. Ora, se é possível interpretação diferente da literalidade
garantista, que algum hermeneuta
o faça, porque beira o absurdo que
alguém o possa fazê-lo.
Segundo os votos dos Ministros do
STF, passa a ser admitida a execução provisória da pena para dar mais
“efetividade as decisões do 2º grau
de jurisdição, último local possível
para se discutir matéria fática. Ora,
52% dos Habeas Corpus (HCs) e
Recursos em Habeas Corpus conhecidos e processados são concedidos.
Ou seja, mais da metade dos HCs
corrigem as decisões dos Tribunais
locais. Como é possível dar efetividade às decisões dos Tribunais se
mais da metade dos recursos conhecidos e processados tem ordem concedida? A meu ver, extremamente
frágil a argumentação do voto. Mais
frágil ainda é o argumento, também
utilizado, mas verdadeiro, de que
os Tribunais de superposição (Supremo Tribunal Federal e Superior
Tribunal de Justiça) não podem rediscutir matéria fática, apenas de direito. Frágil pelos mesmos motivos
já citados e pelos mais de 50% de
HCs concedidos nesses Tribunais.
Em julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 592.581 o STF admitiu
que as condições do sistema carcerário Brasileiro são sub-humanas.
Vejam: o STF admite que as condições do sistema carcerário são sub-humanas e admite que mais presos
sejam enviados para esse sistema
falido. Mas é claro, o STF ignorou o
fato de termos uma das maiores populações carcerários do mundo. Isso

é melhor deixar pra lá. Vamos lização da tortura, pois se o STF
enviar mais presos e eles que se admite a condição degradante e
virem.
sub-humana do sistema carceráTodo esse entendimento perni- rio e, ainda assim, admite a execioso resulta na ofensa ao princí- cução provisória da pena, está,
pio constitucional da presunção mutatis mutandis, realizando
de inocência – uma garantia fun- processo de tortura.
damental de todo ser humano -,
previsto na Constituição da República e na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto San José da Costa Rica) – do
qual o Brasil é signatário. Ou
seja, na prática é a instituciona-

tário. Não deve seguir os anseios
punitivos da população, mas sim
freá-los. No entanto , com o julgamento desse HC não com foi
isso que a população Brasileira
se deparou. O que aconteceu, em
realidade, foi um retrocesso tal
A decisão não vincula os juízos qual Cunha realizava na combade 1ª e 2ª instâncias e por isso lida Câmara dos Deputados.
juizes garantistas podem (e deveriam) não seguir esse entenVictor Freitas é formando
dimento. Mas, caso haja recurde Direito pela Universo ao STF, essa será a decisão. O
sidade Federal Rural do
STF é um tribunal contramajoriRio de Janeiro.
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77
Da terra à tela

ração de valores históricos de
processos que aconteceram
ENFF é uma escola de re- em todo o continente Latino
ferência para a classe tra- Americano, através de ativibalhadora na América Latina
dades de comum acordo com
e em alguns continentes. No
o socialismo, a maneira como
Brasil localizou-se primeiro
os núcleos são organizados, as
em Guararema e depois criou jornadas, as místicas, sempre
novas unidades nas regiões
tendo como método o comparcentro-oeste, nordeste e ama- tilhamento e solidariedade.
zônica. O nome é uma homenagem ao sociólogo Florestan Nos mais de 30 minutos que
Fernandes, um político brasi- compõem o filme percebe-se
leiro com base no socialismo e como o processo organizatiMarxismo, que acreditava que vo do Movimento Sem Terra
(MST) se dá através de um
a derrubada da supremacia
conjunto da luta pela terra e a
burguesa exigia mais do que
formação política e ideológica.
organização e que somente
através da consciência política É interessante a percepção de
que nenhum movimento social
crítica os trabalhadores estariam preparados para a luta de é capaz de sobreviver se não
possuir uma base social fortaclasses.
lecida.
O método de construção da
escola incorpora uma recupe- A escola, um espaço que perpor Jéssica Rodrigues

A

AGENDA

16/03

ASSEMBLEIA GERAL

13h

mite a pluralidade de formação
dos movimentos sociais onde
podem se aprofundar em seus
pensamentos críticos, fez surgir a Associação dos Amigos
da ENFF em 2009, composta
por intelectuais militantes que
percebem a necessidade de
ajudar um modelo totalmente
inovador em relação às escolas que possuímos no Brasil,
a associação acredita na importância da formação crítica
do cidadão, pois só assim será
possível mudar a forma econômica, política e social do nosso
país.

O filme Escola Nacional
Florestan Fernandes na
batalha de ideias, comemora os 10 anos da escola
do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra.
Ele mostra como a ENFF
desenvolve a educação crítica através da formação
política, com ênfase na importância do processo para
a luta de classes, mas sem
deixar de lado as dificuldades e barreiras que enfrenta.

A escola é organizada e gerida
por todos que participam dela,
um modelo que permite, assim,
a atuação de todos em diferentes espaços. Uma oportunidade
única que só é vista na ENFF.

Lugar de mulher? É onde ela quiser. A partir de histórias biográficas de duas
mulheres distantes e diferentes, livro e filme trazem a tona temas como protagonismo feminino e violência de gênero. Bons caminhos para compreender
melhor as reivindicações, paralelos e potências dos movimentos feministas nas
sociedades patriarcais.

Sobrevivi, posso contar - Maria da Penha

na sede da Adur-RJ

22/03

HORA FELIZ DA ADUR

Confraternização e Política Sindical

Maria da Penha sofreu duas tentativas de assassinato, depois
das quais terminou paraplégica. Ambas cometidas dentro de seu
lar, pelo seu marido, que passaria impune pelos crimes não fosse
a determinação de Maria para que seu agressor fosse condenado.
Esse livro conta a história da mulher que sobreviveu a diversas
violências e ajudou que outras tantas fossem evitadas, com a proclamação da lei nº 11.340,ou Lei Maria da Penha. (Ed. Armazém da
Cultura - R$ 50)

17h

no Quiosque do Marcelo

Persepolis - Marjane Satrapi

31/03

~
I ENCONTRO REGIONAL DE EDUCACAO

09h
UFRRJ - Campus Seropedica

Em 1979, o regime xiita invadia o Irã e obrigava as mulheres a
uma série de mandamentos que privavam sua liberdade. Foi nesse mesmo ano em que Marjane Satrapi, com apenas dez anos,
passava a frequentar uma escola só para meninas e a usar véu
islâmico. Contada em forma de quadrinhos e com um toque de
humor,a autobiografia de Marjane é um despertar para as formas
de se visualizar a mulher dentro da sociedade. (Ed. Companhia
das Letras - R$ 40)
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SOCIEDADE

O AVANÇO DA “COLUNA PINGUIM”

Estudantes da rede
Estadual protestam em
Seropédica

Com educação arruinada,
Rio é a bola da vez na
luta dos secundaristas
que varre o país

Q

uem esperava um Janeiro
cruel, infelizmente, acertou.
Depois de R$ 166 milhões a menos em 2015, a Educação no Estado do Rio de Janeiro terá novo
rombo, dessa vez de R$ 102 milhões, já no primeiro mês desse
ano. Para barrar o avassalador
desejo de Pezão em ver a Educação do estado em ruínas, alunos
e trabalhadores tomaram as ruas.
No começo de março, pelo menos dois terços dos professores
da rede estadual estavam parados. A categoria está em estado
de greve desde dezembro do ano
passado.
As reações à intensificação dos
ataques à educação pública – que
ganhou ares tragicômicos com a
farsa da Pátria Educadora e seus
violentos cortes no orçamento –
é geral e vêm crescendo em corpo e tom. Pezão, enquanto perdoa dívidas do empresariado que
manda no Rio de Janeiro, culpa a
falta de verbas pelo sub-financiamento da Educação. O governador que torra o dinheiro público
com as Olimpíadas e seu megalomaníaco projeto de inchaço das
forças de repressão no Estado da

polícia que mais mata no mundo,
condena à míngua professores,
alunos, médicos, pacientes. É
uma opção política e ideológica,
não um subproduto inevitável da
tal crise.
Quem menos tem sente mais.
Uma das medidas para diminuir
os gastos foi a substituição de
um dia de almoço pela “merenda fria” (que consiste em pão,
biscoito e suco pronto) evitando
gastos com energia, gás e limpeza. Evita também que os estudantes tenham uma alimentação
saudável, justo quando, muitas
vezes, a refeição feita na escola é
a única que os alunos têm durante todo o dia.

Protesto na BR
No dia 02 de março, carros, caminhões e motos tiveram que
disputar espaço com as dezenas
de jovens que cruzavam a rodovia BR-465 em Seropédica. Em
ato contra a situação de penúria
que vivenciam em suas escolas,
secundaristas da rede estadual
protestaram em frente ao CIEP
Albert Sabin. Vanessa Freitas
tenta organizar os colegas “a
gente procurar fazer tudo certinho, mas os meninos sempre dão
problema”, diz olhando para um
grupo que brinca perto dos carros. A manifestação foi organizada por alunos de quatro escolas
estaduais da região e contou com

cerca de 200 pessoas.
Perguntei se estavam sabendo
das movimentações em São Paulo e Goiás. De fora, há uma linha
evidente que costura tudo, uma
continuidade dos pinguins chilenos nas periferias brasileiras,
uma coluna que avança e faz tremer os joelhos de Alckmin, Perillo e, agora, Pezão. Confirmaram, mas sem convicção. Ainda
não há interlocução; conhecem
a história, mas não têm contatos;
cantam as mesmas músicas, mas
nunca se viram. Estão, porém,
conectados aos secundaristas
fluminenses. Com esses, sim,
formam um todo, uma unidade.

A procura por diferntes formas
de organização e luta é um imperativo entre os que resistem
às forças hegemônicas. Volta e
meia uma voz aparecia entre os
alunos, uma voz que, se era da
baixada fluminense, era também
da periferia de São Paulo e dos
liceos chilenos: “na próxima a
gente ocupa”. Nada é o mesmo
depois das belíssimas e vitoriosas ocupações das escolas paulistas que, não custa lembrar,
beberam e muito dos manuais
de ocupação dos pingüins. Se
Goiás e Rio quiserem avançar,
precisarão construir redes tão
intensas quanto a paulista.

VOLVER A 2006

Em 2006 o Chile viu os
maiores protestos desde a queda de Allende:
eram os pingüins tomando as ruas do país.
Apelidados graças ao
antiquado uniforme, os
estudantes colocaram
em xeque a continuidade do projeto neoliberal inaugurado por Pinochet e acentuado nos funestos anos
90. As reformas na Educação Pública iniciadas pelo ditador que
bombardou Santiago condenaram os chilenos ao endividamento
e intensificaram os abismos entre os que podem e os que não
podem pagar por ensino.
Em 2011, os pinguins ocupariam 700 escolas e se tornariam referência na luta pela educação pública. Em 2015, equanto tomavam as escolas paulistas, os secundaristas trocaram por whatsapp o manual chileno sobre “Como Ocupar um Colégio?”. Vale
lembrar que os estudantes do RJ também têm celular.

