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EDITORIAL

Esta segunda edição do “Além do que se 
vê” tem como objetivo apresentar e explicar 
para o conjunto dos estudantes e diversos 
setores sociais a conjuntura que estamos 
inseridos em 2012 e a greve nacional de 
servidores, professores e estudantes das 
universidades federais.

Começamos o ano de 2012 com algumas 
perspectivas. Este é o último ano da (pou-
ca) verba do Reuni ser repassada às uni-
versidades, o Plano Nacional de Educação 
(PNE) é votado, além de uma mobilização 
de técnicos e professores que já despon-
tava no começo do ano, com congressos 
dos sindicatos nacionais e assembleias em 
vários locais. A partir desse cenário em que 
o calendário nos apresentava, não é de se 
surpreender a greve da educação que te-
mos de norte a sul do Brasil.

Após cinco anos do grande programa su-
cateador, o Reuni, ter sido implantado, ve-
mos salas de aulas lotadas, professores 
sobrecarregados, estudantes não con-
seguindo se manter na universidade por 
falta de assistência estudantil. O programa 
do governo federal aumentou as vagas nas 
universidades sem o devido financiamento 
e, consequentemente, sem a qualidade que 
precisamos. Não é de se estranhar que, no 
ano em que essa reforma faz aniversário, 
tem-se uma greve nacional da educação no 
país. 

Técnicos, professores e estudantes colo-
cam-se em luta contra a precarização que 
nossas universidades e a educação de modo 
geral têm sofrido. Essas categorias, emb-
ora diferentes e com suas especificidades, 
apresentam problemas inter-relacionados 
por se encontrarem em um mesmo local de 
trabalho/estudo e sofrerem com a precar-
ização e o desmonte da educação pública 
no Brasil. Nessa greve, podemos ver cada 
uma das categorias pautando a relação ex-
istente entre elas e a importância de uma 
greve unificada. Já existem, em algumas 
universidades, atividades conjuntas, como 

atos e assembleias comunitárias com pau-
tas unificadas. A grande relação existente 
entre essas categorias começa, pois, a ser 
percebida e aponta a necessidade de uma 
luta conjunta. Mas, ainda não estamos em 
uma greve unificada; a força dessa greve da 
educação ainda depende muito das especi-
ficidades de cada greve e das movimenta-
ções de cada categoria.

Já houve momentos na história recente do 
Brasil em que os trabalhadores de uma de-
terminada fábrica, ou categoria, paravam 
em solidariedade aos trabalhadores de 
outra fábrica, ou categoria, que estavam em 
greve. Paravam mesmo sem ter reivindica-
ções próprias, apenas por se entenderem 
do mesmo lado da luta e entenderem que 
melhorias para aqueles trabalhadores em 
luta seria um ganho para a classe trabalha-
dora. Essa forma de movimentação foi mais 
comum nas décadas de 70 e 80, mas po-
demos encontrar exemplos mais recentes.

Em 2006, trabalhadores da Toyota, em In-
daiatuba-SP, paralisaram suas atividades 
em solidariedade aos trabalhadores demiti-
dos da Volkswagen (VW) de São Bernardo 
do Campo. Os trabalhadores da Toyota não 
pararam por serem bonzinhos, pararam por 
terem consciência de que as demissões dos 
trabalhadores da VW não foram um ataque 
apenas aos trabalhadores da VW, mas sim 
a todos os trabalhadores, incluindo eles 
mesmos. Passando assim a não se enten-
derem apenas como indivíduos ou apenas 
como aquele grupo de trabalhadores, mas 
se entendendo como uma classe nessa 
sociedade e lutando por ganhos para essa 
classe a que pertencem e reivindicam.

Na atual conjuntura de descenso dos movi-
mentos de luta em que vivemos, a grande 
parcela da população não tem essa con-
sciência de classe e, portanto, a possibili-
dade de uma categoria parar por outra ap-
enas sendo solidária é pequena. E é nessa 
dificuldade que o movimento de greve da 
educação se encontra, tendo dificuldade de 

unificar as 3 greves que acontecem. Unificar 
as greves significaria só voltar às atividades 
quando conseguíssemos ganhos reais para 
todas as categorias envolvidas. Porém, no 
momento que vivemos, é muito difícil man-
termos um setor mobilizado após suas pau-
tas específicas serem atendidas.

Entendendo todo esse processo em que 
estamos inseridos é que nos propomos a, 
nesta segunda edição do jornal, trazer atual-
izações da atual greve dos estudantes, pro-
fessores e técnicos, uma contextualização 
da reforma universitária com suas “novas” 
propostas, a nossa concepção de movimen-
to estudantil e um texto sobre o comando 
nacional de greve com avaliação da atua-
ção das entidades inseridas, e nossa defesa 
pela construção do comando pela base.

Nós, os coletivos que assinam este jor-
nal, pautamos a importância de uma greve 
unificada, porém entendemos a conjuntura 
em que estamos e as grandes dificuldades 
dela ocorrer. Avaliamos como reflexo de 
uma desconstrução histórica da educação 
o atual cenário de greves no país, que tem 
se configurado na aproximação das cat-
egorias em atos/assembleias comunitárias. 
Consideramos essas movimentações como 
avanços na consciência das categorias em 
greve enquanto classe e como alicerces de 
futuros movimentos unificados. Estamos em 
luta, com vários avanços organizacionais, 
mas ainda há muito a se avançar.

Todo apoio a greve da educação!

Além do Mito (1) 
Contra Corrente (2)  
Lutar e Construir  (3)
Outros Outubros Virão  (4) 
Organização Revolucionária 
Comunista  (5)

 
(1) Grupo de estudantes marxistas que atua na UFAL.

(2) Coletivo com orientação marxista que atua no estado da Bahia.
(3) Coletivo marxista que atua na Bahia, mais especificamente em Feira de Santana e é composto em grande maioria por estu-

dantes e professores da Educação Física.
(4) Coletivo de movimento estudantil marxista que se pauta pela organização de base e atua no Rio Grande do Sul, Paraná e São 

Paulo.
(5) Grupo que atua no movimento estudantil e na luta em defesa da moradia em Fortaleza.
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A educação no Brasil vive em 2012 uma greve nacional. Profes-
sores e técnicos das instituições federais de ensino superior (IFES) 
estão paralisados e lutando por melhores condições de trabalho. Os 
estudantes também se colocam em movimento com suas pautas 
próprias e deflagraram greve em mais de 30 universidades. Mais 
recentemente os professores e servidores técnico-administrativos 
dos institutos federais da educação básica, profissional e tecnológi-
ca também entraram em greve, configurando uma greve forte que 
vem agregando cada vez mais setores do serviço público federal.

Os professores das IFES vêm discutindo sua pauta principal desta 
greve - reestruturação da carreira - há mais de 3 anos. Além disso, 
não são recentes as reivindicações por melhoria das condições de 
trabalho, precarizadas com os processos de expansão como o RE-
UNI. E agora, em 2012, contam com uma greve forte e crescente, 
paralisando 58 de 59 universidades, além de 37 Institutos Federais, 
e que já dura praticamente 2 meses. Apesar disso o governo se 
nega a negociar efetivamente com os professores. Tiveram duas 
reuniões de negociação, a primeira que ocorreu no dia 12 de junho, 
o governo tentou desmobilizar a categoria solicitando uma trégua 
de 20 dias, com saída de greve, argumentando que precisava de 
tempo para construir uma proposta. Frente a uma solicitação tão ab-
surda que chega a ser jocosa, os professores imediatamente a re-
jeitaram, por entenderem que isso diminuiria a força do movimento 
e dificultaria ainda mais as negociações. Vendo a negativa dos pro-
fessores em desmobilizarem a greve, o governo acenou que apre-
sentaria uma proposta no dia 19 de junho. Porém, no dia anterior à 
reunião, o governo a desmarcou por telefone argumentando que os 
figurões que elaborariam a proposta estariam ocupados com a Rio 
+ 20. Depois de 25 dias deste telefonema, foi feita outra reunião de 
negociação. Nesta o governo apresentou uma proposta, porém não 
chegou nem perto de dar respostas às reivindicações da categoria. 
A resposta do governo atende apenas 8% dos professores ativos 
nas universidades federais e não contempla os aposentados. Ou 
seja, mesmo depois de praticamente 2 meses em greve, o governo 
não apresentou uma proposta satisfatória aos professores, demon-
strando total descaso com a educação, e explicitando a tática de 
tentar vencer o movimento pelo cansaço, ao invés de colocar reais 
melhorias para a carreira docente. Esta demora em ter a primeira 
mesa de negociação efetiva demonstra uma tentativa de impor uma 
proposta rebaixada a categoria. Ao mesmo tempo, ao delongar a 
discussão ao máximo, o governo visa desmobilizar as greves das 
demais categorias do Serviço Público Federal. 

Em greve desde o dia 11 de junho, os servidores técnico-adminis-
trativos contam com um movimento mais forte do que tinham ano 
passado. Com mais universidades e mais setores paralisando neste 
ano,   segundo a FASUBRA, o movimento já conseguiu sua primei-
ra vitória, a modificação da MP 568 no que diz respeito ao salário 
dos médicos - que sofreria uma redução de 50% - e ao adicional 
de insalubridade e periculosidade - que passaria a ser um valor fixo 
ao invés de proporcional ao salário, como é hoje. Mas, com rela-
ção às outras pautas da categoria - entre elas a pauta principal, o 
reajuste salarial - a luta será muito mais dura. O governo nem ace-
na a possibilidade de negociação e, assim como fez ano passado, 
mostra estar disposto a enfrentar de maneira intransigente a greve. 
Expressão disso, foi a decisão do Ministério do Planejamento de 
cobrar o corte de ponto dos grevistas – docentes e técnicos-admin-
istrativos – demonstrando o desrespeito ao direito de greve. Porém, 

como a greve desses dois segmentos é muito forte, nenhum reitor 
pelo país ousou cumprir a solicitação.

Assim como acontece com professores e servidores técnicos-admin-
istrativos, a luta dos estudantes também começa a ganhar caráter 
nacional, sinalizada pelas mais de 30 universidades em greve estu-
dantil e pela instauração, no dia 5 de junho do Comando Nacional 
de Greve dos Estudantes. Esse processo de nacionalização das 
lutas havia ocorrido em 2007, quando mais de 25 universidades 
estiveram ocupadas simultaneamente, porém, devido a ausência 
de um instrumento nacional que pudesse canalizar e potencializar 
tais mobilizações, as lutas foram feitas a nível local.

A reunião do CNGE realizado no dia 18 de junho mostrou que há 
uma possibilidade de reorganização do movimento estudantil a 
partir da base e das movimentações locais, porém as velhas formas 
de movimento ainda se negam a dar passagem ao novo. A UNE 
faz seu movimento, burocratizado e de acordões com o governo, 
de maneira paralela à movimentação dos estudantes, insistindo em 
falar em nome dos estudantes e tentando evitar que eles falem em 
seu próprio nome. 

Contudo, mesmo diante desse cenário de crescimento das lutas, 
o Governo Dilma deixa claro qual deve ser a prioridade do Estado 
Brasileiro, pois enquanto os professores tentam negociar há anos 
a melhoria de sua carreira, com um governo que diz preocupar-se 
com a educação, os investimentos nos Megaeventos – incluindo a 
destruição de diversas moradias para a construção das obras – e a 
remuneração ao capital financeiro e industrial, são aprovados com 
muita facilidade.  Legalmente, o aumento das remunerações tanto 
dos técnicos quanto dos docentes precisam ser incluídas no Pro-
jeto de Lei Orçamentária Anual que a Presidente deve encaminhar 
ao Congresso Nacional até dia 31 de agosto, então até lá teremos o 
aprofundamento e a radicalização das lutas. Não podemos permitir 
que mais uma vez o governo deixe a educação em banho-maria! 
Os três setores devem permanecer juntos na conquista de suas 
pautas atuais e na defesa da universidade pública, gratuita e de 
qualidade.

A situação das três categorias: das 
greves às negociações

Mapa da Greve nas IFES - 28 Junho de 2012
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I - Com os estudantes e não em nome deles!

Antes de tudo, é necessário compreender que o movimento estu-
dantil se faz com os estudantes, no cotidiano dos cursos e a partir 
das necessidades reais sentidas no dia-a-dia. Aprendemos com a 
história que não é dizendo aos estudantes o que eles devem fazer 
que construiremos um ME que consiga ir além das entidades e não 
se perca na burocracia que paira sobre a nossa realidade. Somente 
os estudantes em movimento são capazes de legitimar os nossos 
instrumentos de luta, sejam eles greves, manifestações, passeatas 
ou ocupações. É partindo da organização por local de estudo e 
chegando até as pautas mais gerais (precarização da educação 
pública, por exemplo) que podemos pensar numa nova forma de se 
mobilizar e construir o ME. 

São estes mesmo estudantes em movimento, que criam e recriam 
seus instrumentos no ME e isso vai desde a forma de se fazer mo-
bilizações, até a perspectiva construção de organização (Centros e 
Diretórios Acadêmicos, Diretório Central de Estudantes, Executivas 
e Federações de Curso...). Podemos perceber hoje, no ME, que 
as formas políticas hegemônicas (por diversos fatores, dentre eles 
um conjuntural) não mais respondem às necessidades que temos. 
Estas formas políticas fazem parte de um ciclo político ultrapas-
sado, e o conflito destas formas antigas com as novas formas de se 
construir o ME se configura como um dos elementos do processo 
de reorganização do ME. 

Existem várias formas de se pensar a reorganização nacional do 
ME. Uma delas é se agarrando ao passado e tentando reviver o 
cadáver de um instrumento que um dia foi de luta; outra é a partir 
de um movimento de direções que declaram ser o momento de 

 Movimento estudantil: a reorganiza-
ção a favor dos estudantes

fundação de uma nova entidade nacional e conclamam os estu-
dantes a aderirem essa forma artificial; e uma terceira é a partir das 
movimentações reais dos estudantes das quais surge a necessi-
dade e as condições necessárias para se pensar uma nova forma 
organizativa nacional.

Essas três formas não dizem respeito apenas a reorganização do 
ME nacional, mas sim do ME como um todo, desde suas bases. 
Mas as diferenças podem ser percebidas mais explicitamente se 
olharmos suas repercussões na reorganização nacional.
O cadáver ao qual nos referimos, trata-se da UNE. Entidade que 
surgiu em um momento de grande força do ME, mas que há déca-
das funciona como “Ministério do Movimento Estudantil” - totalmente 
atrelado ao governo, financeira e politicamente - não participando 
das lutas concretas dos estudantes e em diversos momentos se 
colocando contrária a elas.

Prova disso é que a UNE não construiu as últimas grandes mobi-
lizações de greve nacional em 2001 e 2004, chegando a agir ati-
vamente contra as movimentações estudantis em 2007, fazendo 
ocupações de reitoria a favor do REUNI enquanto os estudantes 
faziam ocupações para barrá-lo.

Ainda assim, setores da esquerda, alguns destes combativos, in-
sistem em continuar na UNE – não mais para disputar a direção da 
entidade, mas pelo reconhecimento do peso histórico da mesma 
e da possibilidade de divulgar sua política para mais pessoas que 
vão ao encontro buscando se organizar. Contudo, esse é um pro-
cesso que fornece poucos frutos, pois os diferentes companheir-

“Tempos de dizer:
Não mais em nosso nome!

Se não pode se vestir com nossos sonhos
Não fale em nosso nome.”

(trecho de Dissidência ou a Arte 
de Dissidiar, de Mauro Iasi)

Em meio a onda de mobilizações estudantis que vem ocorrendo em 
todo o país, faz-se necessário uma breve reflexão sobre o papel do 
movimento estudantil nos dias atuais e que movimento estudantil 
queremos construir. Para tanto, procuramos ressaltar aqui a ideia 
de um movimento estudantil (ME) que faça a diferença diante da 
nossa conjuntura e que seja capaz de superar as velhas práticas 
já conhecidas por todos nós, como representatividade e per-
sonalismo, e que em nada têm contribuído para o fortalecimento 
da luta estudantil.
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 Movimento estudantil: a reorganiza-
ção a favor dos estudantes

os e companheiras que compõem esses setores poderiam estar 
voltando suas energias para a construção, de fato, junto às bases 
dos estudantes. Acreditamos que é necessário enterrar a UNE em 
sua história – disputá-la é um equivoco, pois ‘legitima’ e ‘promove’ a 
entidade tanto financeiramente como reproduzindo o ideal de que 
é disputável.

Ao compreender a UNE como instrumento não mais disputável, 
outros setores da esquerda apontam como solução para reorga-
nização do ME: a criação de uma nova entidade. Surge a ANEL, en-
tidade que nasce de forma precipitada e equivocada, sem debater 
totalmente os equívocos da entidade que se propunha a superar 
para, a partir de então, superá-los. Foi fundada sem uma ampla dis-
cussão junto ao corpo dos estudantes de qual seria a necessidade 
e os princípios de uma nova entidade nacional. Desse modo, re-
afirma vícios passados, constrói um instrumento nacional primeiro 
para depois levá-lo aos estudantes e reafirma a velha “representa-
tividade”.

Indo no sentido oposto desse movimento, consideramos que a re-
organização é um processo que deve ocorrer a partir das bases do 
movimento. Não podemos nos esquecer que, ao enterrar a UNE, 
ainda lidamos com a herança que ela, dentro do ME, a CUT no 
cenário dos trabalhadores e o PT em âmbito mais geral, nos deixou. 
Por isso, temos que superar certas questões, como o fato de ter se 
criado ao longo das ultimas décadas a ideia de que a forma mais 
eficaz de transformação é através do voto, que a partir da eleição 
de representantes cada um já fez sua parte e deu sua contribuição. 
Estamos em um processo de resgatar as lutas diretas, nas quais os 

Tudo isso posto, deve-se compreender que o ME não pode e não 
deve ser um fim em si, pois está inserido num contexto bem maior; 
ditado pelas relações desenvolvidas no âmbito das contradições 
existentes entre exploradores e explorados. O campo da educação, 
no qual os estudantes estão inseridos enquanto categoria, é um 
reflexo dessa contradição colocada. Tudo isto afeta aos estudantes: 
um problema de mercado, uma disputa entre governos, a interven-
ção de órgãos internacionais (Banco Mundial e FMI). É importante 
que ele atue dentro de seu campo de atenção, mas que não perca 
de vista o seu futuro depois da instituição de ensino.

Temos que entender que os estudantes hoje serão trabalhadores 
amanhã e que as movimentações feitas dentro do ME cumprem 
não só os papéis de lutar contra o desmonte da educação pública 
e por melhores condições de ensino, mas também contribuem na 
formação da percepção dos estudantes das contradições da socie-
dade (como desigualdade social, concentração de renda e explo-

estudantes fazem seus próprios movimentos, não esperando que 
seus representantes ajam por eles ou digam o que fazer. É nesse 
processo de retomada do trabalho de base que o movimento volta 
a tomar força e consciência do seu papel. Na verdade, volta a existir 
de fato com estudantes em movimento e não apenas esperando 
que alguém faça por eles. E, com isso, ressurge a necessidade e 
as condições reais de uma nova forma organizativa nacional, criada 
em resposta as movimentações e não colocada de forma artificial 
para os estudantes e esperando que eles a reconheçam e legi-
timem.

Uma perspectiva para essa nova forma começa a ser desenhada 
nessa greve. Temos agora um Comando Nacional de Greve Estu-
dantil (CNGE) formado apenas por delegados retirados em as-
sembleias de universidades em greve ou em mobilização. Essa 
forma de composição do CNGE garante que esse seja composto 
por estudantes que constroem o movimento em suas universidades 
e que têm o respaldo de seu local. Assim, começamos a ter um 
instrumento de organização nacional no qual os estudantes têm a 
possibilidade de falar em seu próprio nome. Mas esse processo não 
se dá sem intercorrências; a UNE, que se nega a abrir mão de seu 
“poder” e de falar em nome dos estudantes nos acordões que faz 
com o governo, tem se reunido com o ministro da educação, Aluizio 
Mercadante, paralelamente as movimentações do CNGE.

É hora de superarmos as velhas formas, construirmos com os estu-
dantes e não em nome deles. Reconhecemos a legitimidade e con-
struimos o Comando Nacional de Greve Estudantil e repudiamos 
as ações da UNE.

ração do trabalhador). Ao ser necessário entrar em luta e ao perce-
ber que, nos processos de mobilização, é que garantimos nossas 
conquistas, os estudantes começam a perceber que existem dois 
lados nessa sociedade e que é preciso que identifiquem de qual 
lado estão; ao lado da classe trabalhadora. Além disso, ao utiliza-
rem a greve para garantir suas conquistas, os estudantes legitimam 
e entendem a importância e a potencialidade de um instrumento de 
luta construído pela classe trabalhadora ao longo da história. 

Participando de processos de luta e mobilização, podem se qualifi-
car enquanto militantes. Aprendem que não são representantes ou 
acordões que transformam a sociedade, mas que é necessário luta. 
Aprendem a organizar o movimento, a falar em seu próprio nome 
e que a sociedade é sim dividida em classes. Esses aprendizados 
tirados do ME têm muito a contribuir futuramente com os movimen-
tos dos trabalhadores no qual os estudantes de hoje estarão inseri-
dos amanhã.

II – O Movimento Estudantil dentro da Luta de Classes
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A educação é um dos braços que a classe dominante utiliza para 
colocar sua ideologia à sociedade, fazendo uso das instituições pri-
vadas ou do governo para tal fim. Nesse sentido, o caráter que vem 
assumindo é: (I) mercadológico, em que o número de instituições 
privadas de ensino vem crescendo enormemente e o Estado vem 
se omitindo do papel de garantir uma educação pública; e (II) for-
mação de mão de obra, não descasado do item anterior, aqui se 
percebe que os cursos e conteúdos que são tratados; são única 
e exclusivamente voltados para o atendimento de uma lógica/ne-
cessidade do mercado.

Assim, a educação perpetua e reafirma uma ordem vigente. No 
Brasil, não poderia ser diferente.

REUNI: não é a reforma que queremos!

É com esse modelo de Estado mínimo para as pautas sociais e 
maximizado para a defesa do interesse da classe dominante que, 
em 2004, é anunciado uma série de reformas na educação supe-
rior. Essas vão de encontro aos anseios da classe trabalhadora que 
assiste a intervenção precarizadora do Estado nas universidades 
públicas, retirada de sua autonomia, aumento irresponsável de va-
gas sem a devida melhoria da estrutura e de materiais didáticos e 
contratação de professores e técnico-administrativos, maior incen-
tivo ao surgimento de instituições particulares, financiamento direto 
e indireto às iniciativas privadas.

Esse Programa de Apoio a Planos de Reestruturação das Universi-
dades Federais (REUNI) materializa-se a partir de uma política cen-
tralizadora e antidemocrática do MEC, influenciado também pelos 
Organismos Internacionais (Banco Mundial, FMI e ONU), não tendo 
sido discutido (foi instituído via decreto federal) com os estudantes, 
professores e servidores da universidade (bem como setores fora 
da universidade). Desse modo, as universidades foram colocadas 
em uma situação complicada perante a proposição do governo fed-
eral, uma vez que: ou ficava sem verba; ou se aceitava o REUNI – 
recebendo uma quantia de verba insuficiente, pois teve como meta 

O REUNI tem como objetivo a privatização 
gradual das universidades. Isso se apresen-
ta com clareza com os cortes de verbas e a 
falsa autonomia que é dada as instituições 
federais e estaduais; essa “autonomia” nada 
mais é do que a liberdade para as univer-
sidades buscarem seus próprios financia-
mentos junto a iniciativa privada. Exempli-
ficado com a Lei de Inovação Tecnológica, 
que surge em 2004, fazendo com que o 
conhecimento produzido nas universidades 
seja direcionado às empresas a partir de 
parcerias público privadas. A Reforma Uni-
versitária segue a lógica de privatizações 
que vêm acontecendo desde a implementa-
ção do neoliberalismo como alternativa para 
a reestruração capitalista.

aumentar 50% das vagas na universidade ao mesmo tempo em 
que só se aumentaria em 20% o valor da verba a ser investida nes-
sas instituições.

Anterior à implementação do REUNI, a criação de instrumentos 
como o PROUNI e ENEM prometiam uma falsa democratização 
e aumento do acesso ao ensino superior, sem a garantia de per-
manência e a qualidade das instituições. Paralelo a isso, o SINAES/
ENADE vêm totalmente de encontro às verdadeiras necessidades 
de um instrumento de avaliação, e ao invés de apontar para mudan-
ças e melhorias pune estranhamente as escolas de menor nota. So-
mado ao FIES, essas políticas garantiram a entrada e o firmamento 
das instituições privadas de ensino no país.

Obviamente, os maiores beneficiados dessa “expansão univer-
sitária” são os empresários da educação, com o aumento das in-
stituições de ensino superior particulares. À classe trabalhadora 
resta uma educação precarizada e muitas vezes tecnicista que não 
acumula no que tange o conhecimento histórico humano, e sim 
responde aos interesses do mercado de trabalho, cada vez mais 
dinâmico e rotativo. 

O Reuni II e o desmantelamento da Educação

O Reuni até aqui

Depois desses mais atuais ataques à edu-
cação, que aparecem no governo Lula e Dil-
ma, mas que já existiam de outras formas 
em outros governos, é anunciado uma sé-
rie de medidas que chamamos de Reuni II. 
Dentro deste novo pacote de medidas, que 
tem como fundo o novo Plano Nacional de 
Educação (PNE) aprovado esse ano, pode-
se destacar: expandir o financiamento estu-
dantil por meio do Fundo de Financiamento 
ao estudante do Ensino Superior – FIES; 
elevar gradualmente o número de matrícu-
las na pós-graduação stricto sensu de modo 
a atingir a titulação anual por instituição de 
60 mil mestres e 25 mil doutores (tendo o 
FIES e o ensino EAD como suporte e não 
a ampliação do número de cursos de pós 
ou contratação de professores); e ampliar 

a cobertura do Exame Nacional de Desem-
penho de Estudantes - ENADE, de modo a 
que mais estudantes, de mais áreas, sejam 
avaliados no que diz respeito à aprendiza-
gem resultante da graduação. Esses são 
alguns exemplos do que se avizinha para 
o próximo período e que está completo no 
texto do novo PNE. Um reforço aos métodos 
que ampliam a privatização do ensino supe-
rior e superlotam nossas universidades sem 
a preocupação com a qualidade do ensino.

Não podemos aceitar calados essa con-
stante precarização no ensino público. 
Para tanto, é necessário que continuemos 
lutando por uma educação gratuita e de 
qualidade, contra esses programas precari-
zantes do governo e por melhorias nas nos-
sas condições de ensino!
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REUNI: não é a reforma que queremos!

O Comando Nacional de Greve dos Estudantes (CNGE) é um es-
paço de organização dos estudantes em luta, em que os delegados 
eleitos nas bases tem o papel de “peneirar” as pautas estudantis 
dos diversos locais e compilar o que há de comum nelas para a 
formação de uma pauta nacional dos estudantes. Esta pauta, devi-
damente discutida nas assembleias de base, deve ser negociada 
com o Governo Federal, por uma comissão de negociação formada 
pelos delegados.

Este espaço tem, portanto, caráter executivo e, ao mesmo tempo, 
político. Entendemos que os delegados devem trazer ao debate 
a discussão acumulada nas bases das Universidades e que eles 
têm também certa autonomia para tomar as decisões políticas 
necessárias. A criação do CNGE foi uma deliberação da plenária 
estudantil que ocorreu dia 05 de junho, em Brasília, e sua primeira 
reunião oficial ocorreu dia 18 de junho, no Rio de Janeiro. Nesta re-
união, em que estavam presentes representantes de 38 Instituições 
Federais, foram decididas questões importantes sobre o funciona-
mento, as consigneas e a pauta estudantil.

O CNGE está instalado em Brasília desde o dia 25 de junho e os 
delegados se reunem diariamente para debater quais serão as pro-
postas de nacionalização da greve a partir dos repasses trazidos 
de cada local. Para que o Comando funcione de fato, a metodolgia 
utilizada é a divisão em comissões (estrutura, finanças, comunica-
ção, articulação e estudos) abertas e rotativas.

O Comando Nacional de Greve dos 
Estudantes - CNGE

A maneira como os delegados são escolhidos, embora antiga, há 
muito não vinha sendo utilizada no Movimento estudantil: cada del-
egado é eleito em uma assembleia estudantil local. É importante 
perceber o salto qualitativo que esta forma de organização traz: 
são os próprios estudantes em luta e em movimento que escolhem 
quem levará suas pautas e discussões locais à nível nacional. Há, 
assim, uma forma de representação diferente da usual, em que são 
entidades – muitas vezes deslocadas da realidade dos estudantes 
– que falam em nome deles. Politicamente significa que as decisões 
e todo o debate que as perpassa são feitas coletivamente, o que 
permite que cada estudante presente nas assembleias participe 
ativamente da luta pela Educação. Não são os representantes que 
jogam verticalmente questões que eles mesmos julgam importantes 
para a base, mas, ao contrário, é a base que decide que concepção 
de Movimento Estudantil, que forma de lutar é a coerente com a 
sua realidade.

Uma forma nacional de luta dos estudantes real e respaldada na 
base não ocorria na história do ME desde 2001. Naquele ano, em 
que houve também uma greve geral da Educação, os estudantes 
formaram um Comando Nacional de Greve e obtiveram conquis-
tas. Essa experiência se perdeu com o tempo e por isso passamos 
por algumas dificuldades estruturais de organização do Comando. 
Não temos um financiamento como o dos sindicatos, que dê conta 
de bancar nossos gastos com passagem, alimentação e hospeda-
gem. Para que os delegados possam ir à Brasília, a principal forma 
de financiamento é o apoio dos sindicatos através da compra ou 
ressembolso das passagens, bem como para a alimentação, con-
tam com doações de sindicatos. Além disso, utilizamos o espaço 
físico (salas para alojamento e reuniões, banheiros) da Universi-
dade de Brasília. Assim, o CNGE está em franca construção.

O autofinanciamento também é uma maneira importante de nos 
mantermos autônomos e independentes das demais categorias e 
entidades. Assim, o CNGE tem como tarefa pensar e desenvolver 
formas de se financiar, através de campanhas financeiras, venda 
de camisetas e bottons, etc.

Para além de questões estruturais, o Comando sofre também di-
ficuldades de se organizar politicamente. Muitas vezes as velhas 
formas (burocráticas, personalistas, representativas) são colocadas 
em prática e podem levar o movimento nacional a repetir vícios 
que já avaliamos historicamente como erros. Cabe aos estudantes 
organizados nas bases manter suas lutas e controlar seus rep-
resentantes para que possamos avançar nas conquistas. 

Apesar dessas questões, que devemos entender como parte do 
movimento de rompimento com as velhas práticas, a existência do 
Comando nestes moldes, é em si uma conquista. A partir dele, te-
mos a possibilidade de agir em torno do que os estudantes pensam 
e formar uma organização que transmita essas necessidades. Te-
mos a potencialidade de agir nacionalmente passando por cima de 
entidades ou grupos que se autoproclamam os representantes dos 
estudantes. É nossa tarefa, portanto, sermos sérios e responsáveis 
com os acúmulos e erros que este momento histórico nos trouxer. 
Cabe a nós uma avaliação detida deste processo ao final dele, para 
que com isso, possamos avançar e acumular para as futuras greves 
e mobilizações do Movimento Estudantil.
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CONTATO
Além do Mito (1) http://grupoalemdomito.blogspot.com.br/
Contra Corrente (2) http://coletivocontracorrente.wordpress.com/
Lutar e Construir  (3) http://lutarconstruir.wordpress.com/
Outros Outubros Virão  (4) http://outrosoutubrosvirao.wordpress.com/
Organização Revolucionária Comunista  (5) http://orcomunista.wordpress.com/

ENADE - Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes

ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio

FIES - Fundo de Financiamento ao estudante do 
Ensino Superior

FMI - Fundo Monetário Internacional

PNE - Plano Nacional de Educação

PROUNI - Programa Universidade para Todos

REUNI - Programa de Apoio a Planos de Re-
estruturação das Universidades Federais

REUNI II - Programa de Expansão Excelência e 
Internacionalização das Universidades Federais

SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Ed-
ucação Superior

Glossário:Privatizado

Privatizaram sua vida, seu 
trabalho, sua hora de amar e 

seu direito de pensar.

É da empresa privada o seu 
passo em frente,

seu pão e seu salário.

E agora não contente querem 
privatizar o conhecimento, a 

sabedoria, o pensamento, que 
só à humanidade pertence.

Bertolt Brecht


