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OS GOVERNISTAS FREIAM A LUTA! É PRECISO DERROTÁ-LOS! 
A Assembleia Geral dos Estudantes da UFRRJ realizada na quarta-feira, dia 10 de junho de 2015

no Hall dos Alojamentos – Campus Seropédica tinha como pontos de pauta a Segurança e a Greve
Estudantil. Em um cenário interno de greve dos técnicos administrativos em educação, as condições de
permanência e estudo dos estudantes se agravaram, tanto dos estudantes alojados quanto os demais,
que necessitam prioritariamente dos serviços de alimentação fornecidos pelo Restaurante Universitário.

Além  de  burocratizar  a  assembleia,  realizando  de  forma  autoritária  e  verticalizada,
desrespeitando a base, que a todo o momento conclamava por esclarecimentos e espaços de falas. Os
integrantes  do  DCE  falavam  ininterruptamente  no  tempo  que  achavam  necessários  enquanto  os
estudantes da base eram impedidos de fazer suas considerações. Além disso, o DCE não esclarecia
suas propostas quanto à formação do Fórum de Segurança, composto pela comunidade acadêmica,
pela população de Seropédica e pelo Poder Público. 

A  mesa  tentava  a  todo  o  momento  impedir  a  fala  de  estudantes  de  base  que  pediam
esclarecimentos a cerca desse polêmico ponto, que oportunamente seria aprovado.  Se não fosse a
interrupção da mesa sendo aprovada unanimemente pela assembleia para o pedido de esclarecimento e
permitindo a fala de companheiras, a Polícia Militar também estaria na formação do Fórum. Entendemos
a polícia como sendo o aparato repressor do Estado, que freia e impede, violentamente, a organização
dos estudantes e dos trabalhadores, tais como na greve dos professores do Rio de Janeiro em 2013,
nas manifestações contra a realização da Copa do Mundo da FIFA 2014 e dos professores do Paraná
recentemente.

DCE AO LADO DO GOVERNO CONTRA OS ESTUDANTES! 

Sobre a Greve Estudantil. Entendemos que a situação de precarização que os estudantes estão
expostos são consequências diretamente da falta de estrutura e de investimento em educação por parte
do governo federal. O REUNI foi uma expansão com base em um projeto conservador e não popular e
crítico.  Manteve  a  estrutura  antidemocrática  da  universidade  (departamentos,  conselhos  com  sub
representação)  e  não  garantiu  uma política  de permanência  universal  aos  estudantes  (as  taxas de
evasão continuam altas)

Com o ajuste fiscal a situação piora. A política deficiente de assistência estudantil tende a ficar
pior. O governo pt-pmdb anunciou a retirado de 9 bilhões de reais da educação, interferindo diretamente
no orçamento da Universidade,  que já era precária,  também frutos de muitos problemas da própria
gestão  universitária.  Faltam bolsas  de  assistência  estudantil,  moradia,  transporte  interno e  externo,
biblioteca, materiais nos laboratórios, e alimentos, por exemplo. Além de uma estrutura sucateada, com
prédios  velhos  caindo  aos  pedaços  literalmente,  prédios  novos  cheios  de  problemas  e  de  obras
inacabadas.

Entendemos  o  atual  cenário  como  fruto  dos  cortes  de  direitos  trabalhistas  elaborados  pelo
governo Dilma(PT-PMDB) através das MPS 664 e 665, pelo ajuste fiscal com cortes nos gastos de
importantes setores como saúde e educação, e pela aprovação da lei das terceirizações na câmara,
agora em trâmite no senado. O serviço público corre sério risco, devido à possibilidade, agora legalizada
pelo supremo, de terceirização via organização social. O  governo  petista-pmdebista  escolheu
precarizar as condições de trabalho e estudo e os serviços prestados aos trabalhadores e trabalhadoras.



A GREVE DOS TÉCNICOS DA RURAL! TODO APOIO! 

A greve dos técnicos reflete o cenário de precarização que a universidade se encontra. A situação dos
terceirizados é ainda muito pior. Salários são atrasados constantemente, além dos direitos trabalhistas
que não são pagos pelas empresas. Em vez de impulsionar e mobilizar os estudantes para construírem
junto com os técnicos, terceirizados e os docentes uma pauta de reivindicação, além da construção da
greve estudantil, haja vista a situação a que estamos submetidos, a gestão do DCE, vinculada a UJS-
UNE, apenas busca vias burocráticas pelos gabinetes da reitoria para o fornecimento de quentinhas e
cestas básicas. Com isso busca enfraquecer a luta dos técnicos administrativos. 

NÃO SE ILUDAM! OS GOVERNISTAS FREIAM A LUTA! 

Houve uma tentativa de grupos organizados tais como a UJS (PCdoB) e
Levante Popular da Juventude (ligada ao PT), ambos governistas e base da
UNE, de dissociar a atual situação de precarização e cortes de verbas da
educação do contexto que a universidade se encontra.  Pautar apenas a
necessidade de alimentação como essencial na mínima atuação normal das
atividades acadêmicas é desmobilizar os estudantes, desconstruir a luta dos
trabalhadores que se encontram em estado de greve. Além do oportunismo
do DCE, prioriza vias burocráticas em detrimento da ação direta coletiva dos
estudantes e trabalhadores contra o governo.  Esse é o parlamentarismo
estudantil.  Desmobilizar  a Luta para negociar  no gabinete com a reitoria
petista. É preciso ficar atento as práticas oportunistas deste dois grupos. A aprovação de indicativo é
uma forma de enganar os estudantes e fingir que está mobilizando. 

Vale destacar, que tanto o DCE (UJS-UNE), como a LPJ-UNE são contrárias aos comitês de
mobilização, saúde do trabalho e de autodefesa das mulheres (CADM). Estes são os principais espaços
de organização da luta na rural e do enfrentamento as péssimas condições de trabalho e aos contantes
casos de opressão, assédio moral e estupro na universidade. 

Vale  ressaltar  que  a  atual  gestão do  DCE é  ilegítima,  pois  realizou  um golpe  eleitoral  para
alcançar o quórum mínimo necessário para se eleger. Isso foi feito através do aumento em um dia do
período de votação. As práticas realizadas por esses grupos refletem suas ligações com seus partidos
políticos que estão no poder. 

É necessária a construção de assembleias estudantis horizontais,  desburocratizadas e que a
democracia de base seja respeitada, desde o momento da escolha da mesa até a interrupção e pedidos

de esclarecimentos pela maioria dos estudantes presentes. 

A ASSEMBLEIA GERAL DOS ESTUDANTES DEVE SER DOS ESTUDANTES É NÃO
DO DCE! Todo apoio a auto-organização dos estudantes independentes! Construir
uma Plenária  dos Estudantes Independentes e  Combativos da RURAL! O DCE
NÂO  NOS  REPRESENTA!  NOS  ORGANIZANDO  PODEMOS  DESORGANIZAR  A
BUROCRACIA DO DCE E DOS GOVERNISTAS DA UJS-UNE E LPJ-UNE!

FORTALECER O COMITÊ DE AUTODEFESA DAS MULHERES (CADM)
E O COMITÊ DE MOBILIZAÇÃO! 

POR UM MOVIMENTO ESTUDANTIL CLASSISTA, COMBATIVO E
INDEPENDENTE DE PARTIDOS, EMPRESAS E GOVERNOS!

ABAIXO A UNE GOVERNISTA! 
PELA CONSTRUÇÃO DA GREVE GERAL PELA BASE!


