
Análise da Oposição Classista, 
Combativa e Independente – OCCI – 
sobre o Movimento Estudantil na 
UFRRJ e a Conjuntura no Brasil 
 
1) Combater o governismo é uma 
necessidade! Por um ME classista! 
 
a) Por que o Movimento Estudantil 
deve ser independente? 
A relação dos movimentos sociais com 
o Estado sempre foi muito conturbada, 
especialmente quando se trata de 
Movimento Estudantil (ME). Hoje 
vemos o governo PT-PMDB fazendo 
cortes absurdos na educação e em 
contrapartida a União Nacional dos 
Estudantes (UNE) tendo uma postura 
de aceitação desses cortes. Sempre 
houve na sociedade, uma pluralidade 
de opiniões, propostas e políticas para 
esses movimentos. Dentre elas, as 
mais difundidas pela imprensa  e pela 
mídia burguesas , além do 
consentimento do poder estatal, foram 
as políticas dos partidos eleitoreiros, 
aqueles que disputam o espaço 
burguês das eleições governamentais, 
que para a Rede Estudantil Classista e 
Combativa (RECC) são espaços de 
ilusão e derrota para a classe 
trabalhadora e, consequentemente, 
para os estudantes. Isso porqueas 
eleições são claramente controladas e 
manipuladas pelo grande 
empresariado e latifúndio, chegando 
ao absurdo das eleições de 2014 
ocorrer do mesmo grupo de 
empreiteiras (Odebrecht, Cyrela) 
financiar tanto o PT quanto o PSDB. 
No entanto, o que se nota é uma 
concordância entre esses partidos, 
sejam os de “direita” (PT, PCdoB, 
PMDB, PSDB, etc), sejam os de 
“esquerda” (PSOL, PSTU, PCB) em 
sua posição ao poder estatal, que 
é:“Devemos disputá-lo”. Ou seja, a 
estratégia política de todos os partidos 
que participam das eleições é de 
defesa ao Estado burguês pois 
reforçam seus mecanismos ao invés 
de destruir uma das bases 
fundamentais para a dominação do 
capital sobre a classe trabalhadora 
que é a eleição falsária que existe 
nessa democracia de faixada e 
mentirosa, ainda que por ideologias e 
justificativas diferentes. Por isso, estes 
partidos eleitoreiros devem ser 
criticados e deslegitimados, pois estão 
indo na contramão de toda 
insatisfação, revolta e descrença da 
massa trabalhadora para com as 
eleições. Esses partidos políticos que 
se dizem de esquerda reforçam uma 
estrutura que é de interesse 

unicamente da burguesia e dos 
poderosos e que é completamente 
descolado  das vontades e 
necessidades da classe trabalhadora. 
Pois bem, como é possível o ME de 
qualquer parte do Brasil se sujeitar e 
ficar na mão, sob controle da política 
governista (PT, PCdoB, PMDB, PSDB, 
etc) e para-governista (aqueles que 
quando convêm se afiliam ao governo 
- PSOL, PSTU, PCB), se essa política 
não entra em concordância com  a 
realidade de revolta e descrédito que a 
população trabalhadora, em sua 
maioria, assim como no corpo 
estudantil têm contra a  essas eleições 
representativas e aristocráticas? Em 
geral essas forças (partidos 
eleitoreiros) se concentram, no que  
tange o ME, somente em se apoçar do 
aparelho burocrático das 
universidades e escolas. De que 
forma? Fortalecendo com propaganda, 
disputando, e claro, tentando ganhar 
as eleições dos DCE's, CA's e 
grêmios, sem qualquer compromisso 
com os estudantes, mas sim com sua 
pequena política mantenedora da 
ordem, das ideologias e da política 
legitimada, legalizada pelo governo e, 
por conseguinte, pelo capital. Nós da 
RECC não criticamos as eleições de 
uma forma geral, mas sim toda e 
qualquer estrutura que seja de cima 
para baixo, hierárquica, conduzida por 
alguns poucos, que controlam  uma 
ampla maioria que se torna alheia as 
ações e demandas que lhe dizem 
respeito. Por exemplo, o CONSU 
(Conselho Universitário) como 
instância máxima da burocracia 
ruralina é um aparelho em escala 
micro do Estado, funciona como tal, 
passando por cima da discussão da 
comunidade acadêmica em inúmeras 
decisões, lembrando que toda e 
qualquer decisão lá tomada diz 
respeito a toda comunidade 
universitária, ou não? Ainda sim, você 
já viu o CONSU chamando a 
universidade para algum debate, ou 
ampla votação, um plebicito se preferir 
(ainda que os plebicitos sejam 
mentirosos pois não mudam a 
estrutura govenamental e econômica 
em sua raiz)? Uma das últimas 
antidemocráticas e manipuladoras 
tentativas do CONSU foi propor a 
implementação de um Código 
Disciplinar que previa a “formalização” 
de qualquer grupo dentro da 
universidade por meio do cumprimento 
deste código, que tinha como quesitos 
a identificação dos membrosde 
coletivos, por exemplo, e punição por 
jubilamento para o seu 

descumprimento, tentativa clara de 
impedir a livre organização dos 
estudantes, de tutelar o ME e atrelar 
sua organização a burocracia 
universitária,  ou seja, de impedir que 
o ME se volte contra eles, atando-nos 
as mãos e amordaçando-nos as bocas 
para não nos levantarmos contra suas 
medidas autoritárias e governistas. 
Não muito distante disso, 
organizações como UJS (PCdoB) que 
dirigiu o DCE no ano de 2015, bem 
como as chapas anteriores, como o 
LPJ (Levante Popular da Juventude- 
governista), se furtaram em fazer esse 
debate, isso por que lhes convêm, pois 
é interessante manter a insatisfação e 
não permitir o levante dos estudantes 
contra o governo, o estado capitalista, 
e a própria burocracia local, da qual 
eles também fazem parte, controlados, 
apaziguados, frios, pois acreditam na 
tutela, no domínio a que eles também 
são submetidos em seus partidos, no 
poder paterno do estado burgûes, e na 
sua capacidade de mediar os 
interesses da sociedade, renegando 
assim a luta de classes, pois a classe 
campesino-proletária, os pobres, os 
trabalhadores, são inconciliáveis com 
seus patrões, seus exploradores, seus 
dominadores, os burgueses, 
capitalistas. Este não é um DCE de 
base, pelo contrário, é oportunista, 
caluniador e golpista. Sim, golpista 
pois tomou posse mesmo com a 
comissão eleitoral tento passado por 
cima do estatuto (que é um documento 
de base) aumentando o tempo de 
votação das eleições de três para 
quatro dias pois o quórum mínimo de 
eleitores não havia sido alcançado. 
Novamente vemos a descrença dos 
estudantes não só para com a forma 
burocrárica do DCE mas para com a 
própria lógica das eleições 
aparelhadas, manipuladas, descolada 
da base e que só faz alienar os 
estudantes em relação as decisões 
tomadas na universidade. Da forma 
como o DCE está organizado na Rural, 
independente da chapa que ocupe a 
gestão, servirá apenas para tentar 
mediar as necessidades dos 
estudantes para com a burocracia da 
universidade, o CONSU e a própria 
reitoria, reproduzindo assim a mesma 
lógica do Estado, hoje representado 
pelo governo PT-PMDB-PCdoB. Fato 
esse, comprovado pela gestão de 
2011, chapa composta pelo PSTU, 
que o manteve ao ganhar a 
burocracia, se elegendo, mas sem 
discutir o caráter do DCE, foi obrigado 
a se resignar e se descolar da base, 
dos estudantes, continuando com a 



mesma pequena política partidária e 
meramente eleitoral, e sequer 
organizaram o Congresso Estudantil, 
necessidade antiga dos ruralinos. E 
por que a lógica governista, eleitoreira 
e estatal é tão ruim assim? Porque ela 
serve como cortina para mascarar a 
realidade da sociedade, que é a 
divisão de classes, a divisão 
econômica entre ricos e pobres, entre 
trabalhadores explorados e os 
capitalistas que exploram sua força de 
trabalho. Porque o controle dos 
movimentos sociais conseguido pelo 
governo Lula/Dilma (também tentado 
mas não conseguido por outros 
partidos como o PSDB), impede que 
esses movimentos se voltem contra o 
governo. O início de 2015 deixou isso 
muito claro, apesar do violento corte 
na educação de R$ 9 bilhões (agora já 
chega a R$12 bi), esses movimentos 
não só se esquivam de criticar e de 
combater esses cortes mas têm a 
perversa atitude de defender o 
governo, dando-lhe legitimidade, 
argumentando que esses cortes são 
uma necessidade por conta da crise 
internacional. Pois bem, não 
discordamos que o país vive uma crise 
econômica, mas também não nos 
esquecemos que a crise no 
capitalismo é inevitável, globalmente 
falando ela é até mesmo constante, o 
capital sempre está em crise em algum 
lugar do mundo, é sistêmica e 
inevitavelmente alcançará o Brasil, 
independente da política econômica 
empregada (ao contrário do que os 
conservadores como PSDB dizem). 
Não nos esquecemos que os bancos 
tiveram um significativo aumento em 
seus lucros em todos os trimestres 
desse ano, que o grupo Kroton de 
universidades privadas tem hoje mais 
estudantes que toda rede das 
universidades federais, que os 
investimentos do ProUni/Reuni em 
seus 6 anos foram de cerca de R$ 8 
bilhões (só o corte desse ano supera) 
e que mesmo com o aumento do 
número de vagas nas universidades 
públicas a sua precarização apenas se 
agravou, que os partidos eleitoreiros, 
legalistas e oficiais tiveram um 
aumento no seu “bônus” por serem tão 
dóceis e submissos ao governo PT 
(tutela discarada). Não nos 
esquecemos que a UNE está 
aparelhada pela UJS, e que ela tenta 
desviar o foco da luta contra os cortes 
e a terceirização para a sua pequena 
política de disputa com o Cunha 
(presidente da câmara) que é do 
PMDB, que sempre foi base do 
governo PT, desde Lula. Não 

esquecemos que hoje a UNE já não é 
combativa, e que compra seus 
membros com carteirinhas para 
descontos, por exemplo. Por isso o ME 
deve ser independente, disvenciliado 
de toda e qualquer ordenação exterior, 
e muito mais do Estado, que é 
burguês, que é capitalista, que é 
neoliberal e que ataca violentamente a 
saúde a  educação e 
consequentemente os estudantes e 
toda classe trabalhadora.       
 
b) Ação Direta como uma alternativa 
política.  
Então, diante de tamanha disavença 
desses partidos com a popução 
trabalhadora, da qual os estudantes 
fazem parte, majoritáriamente, como 
discutiremos mais adiante, ficam as 
perguntas: “O que fazer?”, “Será que 
existe outro meio de fazer política que 
não a governista ou 
eleitoreira/burocrática?”. Sim, existe. A 
RECC, a qual a OCCI é filiada, não é 
uma entidade estudantil, pois não 
pretende representar os estudantes 
junto a qualquer instituição, muito 
menos se for ela estatal ou 
empresarial, mas sim contribuir para a 
sua organização independente, na 
mobilização de suas demandas, na 
inserção do debate classista, 
buscando instigar e apresentar uma 
via de combate contra as instâncias 
burguesas, diferentemente da UNE e 
da ANEL, ambas aparelhadas por 
partidos eleitoreiros (Pc do B e PSTU, 
respectivamente) e que acabam por 
colaborar com os empresários ou com 
os governantes, entregando assim o 
ME as suas deliberações. Mas o que 
exatamente é ação direta?  Ação 
direta é a tomada de poder e decisão 
de um grupo ou mesmo um indivíduo 
sobre as necessidades que lhe dizem 
respeito. É claro, que no que tange a 
eficácia e o rendimento de uma 
política, a organização é 
indispensável, para termos vitórias 
necessitamos estar organizados, 
sempre. Mesmo assim, a meríto de 
exemplo, quando um indivíduo trás 
para si a decisão e  a prática de 
intervir, de participar, de influenciar em 
alguma instância social que lhe 
interesse, por suas próprias mãos, 
quando ele vai ao encontro de suas 
demandas, seus desejos, seus 
desígnios, ele está praticando a ação 
direta. Da mesma forma quando, em 
grupo, coletivamente, 
democraticamente toma-se uma 
decisão cujo caráter prevê ir em linha 
reta, não por desvios, ou subterfúgios, 
fazer uso  de sua própria força, seja 

política, intelectual, física ou mesmo 
argumentativa, este grupo está 
praticando a ação direta.  Resumindo, 
quando uma ação politizada é tomada 
tendo como elemento primordial a não 
transferência de  suas ações, sua 
atuação para terceiros, quando se 
toma em seus braços o trilhar de sua 
própria política, aí está a ação direta.   
 
c) Oposição ao DCE e a sua 
estrutura. 
Como já foi  dito, o modo como se 
encontra organizado o DCE hoje, 
promove unicamente a alienação e o 
distanciamento dos estudantes das 
políticas e decisões dentro da 
universidade, isso porque ele remonta 
a mesma forma partidária das 
instâncias estatais, uma política que 
prioriza a burocracia em detrimento da 
democracia de base, real e 
participativa. A gestão atual do DCE, 
bem como a imediatamente anterior 
(LPJ), mostra que sua estratégia 
política é de tutela, ou seja, eles 
pretendem dirigir o ME, dirigir as 
decisões dos estudantes, muito mais 
do que servir de delegados, eles 
mostram-se tendenciosos a manipular 
e “marionetar” o estudantes ruralinos, 
determinando as suas políticas de 
forma distante e paternalista, fato esse 
que é comprovado nas assembleias 
estudantis, pois preparam de antemão 
as pautas das assembleias, 
controlando assim o que os estudantes 
devem discutir em sua instância 
máxima, perseguindo ideologicamente 
aqueles que discordam das suas 
políticas, dizendo coisas como: 
“atenha sua fala a pauta” ou “este não 
é o momento para essa discussão” ou 
“este não é um espaço para 
disavenças e discordâncias politicas”, 
frases muito entoadas pelo 
governismo (UJS, LPJ, e JPT), além 
de se aliarem a reitoria em diversas 
ocasiões, quando por exemplo, 
reproduziram a nota sobre a situação 
financeira precária em que se encontra 
a universidade, sem escrever uma 
linha contra os cortes na educação, ou 
seja, tentando justificar a aumento da 
precarização da universidade, e 
defender o governo, do qual eles 
fazem parte como base social e 
ideológica. Não precisamos de um 
modelo de DCE desse tipo, o que 
necessitamos é nos organizar, tocar as 
nossas próprias políticas, sem 
qualquer regimento estatal e 
burocrático. Nesse sentido 
entendemos que os mandatos do DCE 
devem ser imperativos revogáveis, 
estando em pauta em fixa de toda 



assembléia estudantil, o parecer, 
prestação de contas e permanência do 
DCE, por isso a necessidade de 
termos assembléias orgânicas, 
ordinárias, mensalmente ou bi-
mensalmente por exemplo. Os 
membros do DCE devem ser 
delegados de base, ou seja, para 
montar uma chapa os membros devem 
ser designados por algum CA/DA, 
comitê , ou qualquer grupo orgânico de 
estudantes. E quando eleita não 
possuir poderes legislativos, ou seja, 
não irão poder decidir nada por eles 
mesmos, mas sim executar, organizar 
e administrar as deliberações, as 
votações e decisões da base dos 
estudantes, via assembléia. Como 
dissemos, não basta trocarmos os 
indivíduos 
que estão no DCE, pois da forma 
como está, eles irão apenas reprodizir, 
extender e prolongar o recrudecimeto 
político das bases, fazendo acordos 
com a reitotia sem consentimento dos 
estudantes, tocando a política dos 
seus partidos sem o menor controle 
dos estudantes, e manifestando uma 
política falsária de unidade tática, 
quando na verdade estarão 
assegurando a alienação de classe, 
reforçando o poder do governo/estado 
e indo na contra-mão das lutas 
cotidianas dos estudantes e 
trabalhadores. 
 
 
d) ME classista: Estudantes como 
fração da classe trabalhadora – 
Perfil do Estudante 
A OCCI entende que a educação 
sozinha não tem meios, condições, de 
emancipar a sociedade, os 
trabalhadores. Na realidade, essa falsa 
propaganda é um recurso do governo 
e do capital para difundir as suas 
ideologias e mascarar a realidade de 
classe da sociedade, por isso 
entendemos que os estundantes ao 
ingressarem numa universidade não 
tem qualquer garantia de ascender de 
classe, se tornar “classe média” ou 
“classe alta”, muito pelo contrário, 
estes estudantes irão ser inseridos no 
mercado de trabalho na disputa pelas 
vagas oferecidas dentro das 
necessidades do capital e do estado, 
quando muito se tornarão 
concursados, o que lhes garantirá uma 
melhora nas condições de trabalho, 
mas não mudará o seu caráter de 
classe oprimida pela sociedade 
capitalista, visto que continuarão a ter 
unicamente sua força de trabalho para 
garantir o seu sustento, força de 
trabalho essa que também será 

explorada. Além disso  A PESQUISA 
DO PERFIL SOCIOECONÔMICO E 
CULTURAL DOS ESTUDANTES DE 
GRADUAÇÃO DAS IFES, realizada 
pela Andifes (2003/2004) apresenta 
dados extremamente importantes. A 
pesquisa mostra primeiramente a 
estratificação social (diferença dos 
estudantes por classes de renda) 
como podemos ver abaixo.  
“Os dados apresentados demostram 
que as IFES têm um contingente 
expressivo de estudantes (65%) que 
necessitam de algum tipo de apoio 
institucional para sua permanência e 
conclusão dos cursos. São aqueles 
estudantes pertencentes às classes 
B2, C, D e E, que tem renda média 
familiar mensal vaiando de R$ 207,00 
a R$ 1.669,00(...) No total 44% dos 
estudantes participa na vida 
econômica do grupo familiar, destes 
21,3% participa, mas depende da 
família, 14,3% participa e contribui ou 
é arrimo de família e 8,5% trabalham 
para o sustento(...) Os dados da 
pesquisa mostram que 36,9% dos 
estudantes das IFES apresentaram 
dificuldade significativa ou crise 
emocional durante o último ano. Numa 
escala de pontuação de 0 a 10, os 
estudantes indicam as dificuldades 
financeiras (média de 5 pontos) como 
a maior fonte de problemas 
emocionais que interferem na vida e 
no contexto acadêmico (...) A Região 
Sudeste se destaca em relação as 
dificuldades financeiras com a média 
de 7,4 pontos”. Isso mostra que os 
estudantes são de fato uma fração da 
classe trabalhadora, diferentemente do 
que o para-governismo acredita, que 
os estudantes são poli-classistas e por 
conta disso não tem um caráter 
revolucionário e são relegados a 
meros estagiários diante do 
sindicalismo pelego e estatal. Fora o 
fato de que os estudantes que não 
trabalham  são sustentados pelos pais 
que são trabalhadores, e ou 
dependem da assistência estudantil. 
Por isso a aliança estudante-
trabalhador não se dá apenas por um 
capricho teorico-ideológico mas pela 
solidariedade e a realidade material, 
econômica dos estudantes. Assim o 
ME deve ser classista, deve estar na 
linha de frente na luta junto com o 
campo, os trabalhadores fabris, os 
marginalizados, desempregados e 
todo sujeito que componha a classe 
explorada pelo capital, na luta 
cotidiana contra o mesmo, e para isso 
devemos superar e destruir toda 
política governista que serve de base, 
sustentação social, propagandística e 

ideológica na manutenção da 
exploração das opressões e da 
dominação de classe. 
 
e) Abaixo a UNE, governista, oficial, 
pelega e reformista!!! 
No dia 31 de março de 2008 entrou em 
vigor a Lei n° 11.648 (que substitui o 
PL 1990/2007), conhecida com a “Lei 
das Centrais Sindicais”. Essa lei tem 
por fim garantir a tutela do estado 
sobre as organizações de luta dos 
trabalhadores, garantir o seu 
adestramento, a sua inserção nas 
políticas governamentais, sua 
condescendência diante dos abusos e 
perversidades cometidas pelo 
governo. Quando o governo conseguiu 
controlar as pautas, a ideologia, o 
comportamento e o que estava na 
ordem do dia nas centrais sindicais, o 
que ele fez foi esterelizá-las, 
incapacitá-las, amansá-las, diluir seu 
caráter combativo, insurgente e de 
insatisfação, promovendo o controle 
do estado sobre essas organizações. 
“Coincidentemente” o mesmo foi feito 
com a chegada do Estado Novo, na 
pessoa do déspota e ditador Getúlio 
Vargas (grande governante segundo a 
presidenta Dilma). Houve uma 
absorção, uma incorporação dos 
sindicatos, até então autônomos e 
combativos, ao aparelho estatal, 
transformando-os em meras 
ferramentas burocráticas da 
conciliação e colaboração de classe, 
visto que se um movimento social se 
une ao estado burguês, ao governo, 
ele está também se aliando, se 
sujeitando a própria burguesia. E o 
que o ME e a UNE têm haver com isso 
tudo? Têm tudo haver, pois da mesma 
forma que o governo Lula se apoderou 
da política tocada nas centrais 
sindicais, o mesmo governo, 
juntamente com o PC do B via JPT, 
UJS e LPJ  aparelharam e diluiram a 
combatividade da UNE, 
transformando-a num mera plataforma 
de propaganda ideológica, 
completamente afastada da realidade 
de classe a que os estudantes estão 
submetidos. Por isso combater os que 
fizeram da UNE o que é hoje, 
perpassa além de combater o governo 
diretamente, mas combater as 
tentativas de tutelas locais, tais como 
são feitas pelo atual DCE da rural. 
Fechar os olhos para isso, em nome 
da “unidade”, no nosso ponto de vista, 
é um equívoco teórico e prático, dado 
que aliar-se a estes setores, é se aliar 
e se conformar com  a política estatal, 
a política do governo, que é neo-
liberal, capitalista, que privatizou 



inúmeras empresas, usou recursos 
estratosféricos (50% do PIB) da união 
para pagar aos banqueiros uma 
pseudo-dívida, enquando revertia 
menos de 2% do PIB para educação, 
isso antes do corte, enquanto salva-
guardava as universidades privadas 
com o PROUNI. Não podemos ficar e 
reboque dessas políticas traidoras da 
classe trabalhadora, lembrem-se que 
os sindicatos e a UNE não foram 
aparelhados por decretos ou pelo uso 
da força, mas por todo um esforço 
histórico de anos da base social do PT 
e do PC do B em atrelar-los ao estado, 
infelizmente esta é a realidade. No 
mais devemos dizer que além das 
denúncias acima citadas, por 
recorrência, percebemos que a defesa 
que estes grupos fazem dos 
estudantes fica apenas na esfera do 
discurso (exatamente como em seus 
partidos), na prática eles defendem o 
estado e a burocracia local (reitoria), 
desmobilizam os estudantes e 
implementam suas práticas legalistas 
e oportunistas em suas gestões. Como 
podem defender os estudantes se 
fazem campanha e defendem o 
governo da Dilma que fez cortes 
abruptos e absurdos contra os 
estudantes? Isso é mais que uma 
contradição circunstancial, isso é uma 
prática sistêmica e indispensável 
deles.    
f) Propostas e reivindicações 
antigovernistas. Luta pela 
democratização do Acesso. 
O governo PT-PMDB, sob a gestão de 
Lula, iniciou um processo de expansão 
das universidades federais conhecido 
como REUNI. Tal expansão visou o 
aumento do número de campi das 
universidades pelo interior do país. 
Ressaltamos que esse aumento se 
deu de forma quantitativa, aumentando 
o número de vagas em cerca de 50%, 
porém não mais de 25% novos 
professores foram contratados. 
Percebemos que somente a expansão 
e o aumento do número de vagas não 
garante que os estudantes tenham 
condições de permanecer na 
universidade e se formarem. O projeto 
não teve a capacidade de fornecer 
bolsas de assistência estudantil, 
auxílio transporte e moradia para os 
estudantes de baixa renda e que não 
tem condições de se manterem na 
universidade. Além disso, as 
estruturas das universidades, com 
menos de 10 anos, já estão 
sucateadas. Prédios com rachaduras, 
infiltrações e que não possuem 
condições de utilização colocam em 
risco a segurança de toda comunidade 

acadêmica. A falta de livros na 
biblioteca, de bandejão nos campi, e 
de transporte da universidade mostram 
a face do REUNI, projeto este que veio 
apenas aumentar o número de vagas 
na universidades e não manter o 
estudante nela, não manter a 
qualidade de ensino, pesquisa e 
extensão. O governo, ao invés de 
investir na universidade pública, 
repassa recursos exorbitantes a 
iniciativa privada, a burguesia 
educacional, como por exemplo o já 
mencionado grupo Krotos, que 
controla grande parte das 
universidades privadas do país. 
Através de programas como PROUNI 
o governo repassa recursos públicos 
para a iniciativa privada, sem a 
garantia que o estudante se forme, já 
que paga pela vaga dele na 
universidade. Outro programa é o 
FIES, onde o governo junto aos 
bancos públicos financiam o preço da 
formação e o estudantes, depois de 
formado, paga com juros ao governo o 
valor total das mensalidades. O 
estudante que tem por direito o acesso 
à educação contrai uma dívida que 
não sabe se terá como pagá-la ao se 
formar. Vemos, claramente, a opção 
do governo em sucatear a 
universidade pública para privatizá-la. 
Além disso, percebemos também que 
o destino dos recursos da educação 
vai para o setor privado, que visa o 
lucro, e não a educação pública, 
mostrando a face do governo em 
defesa da grande burguesia da 
educação. 
Segue algumas de nossas bandeiras 
de luta para a democratização do 
acesso a uma universidade pública, 
gratuita, de qualidade, democrática e 
que sirva ao povo: 
- Passe Livre Geral e Irrestrito. 
- Assistência estudantil: equiparação 
das bolsas permanência ao salário 
mínimo. 
- Segurança, Iluminação e apuração 
dos assédios dentro da universidade. 
- Livre Acesso a universidades 
públicas, ou seja, que tenha vagas 
para todos aqueles que queiram 
estudar. 
- Mobilização e organização contínua 
de Atos contra os cortes da educação 
e a terceirização. 
- Boicote ao CONSU.  
- Construção dos comitês de base 
como Comitê de Autodefesa das 
Mulheres (CADM), o comitê sobre 
saúde do trabalhador, que já existem e 
a criação de um Comitê Popular 
articulado com a população 
trabalhadora do entorno da 

univerisdade. 
-Transporte intercampi efetivo. 
- Construção da Greve Geral. 
 
PELA CONSTRUÇÃO DE UM ME 
CLASSISTA, COMBATIVO E 
INDEPENDENTE! 
 
 
 
 


