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exigência da universidade, logo, havendo um transporte universitário
exclusivo e gratuito entre as sedes, ele seria altamente seguro para os
estudantes.
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POR QUE LUTAR POR UMA
UNIVERSIDADE POPULAR?
Os cortes na verba de investimento em educação, pesquisa e ciência que as universidades vêm sofrendo sistematicamente têm provocado um verdadeiro sucateamento
das universidades públicas brasileiras. Existe a grande chance de sua recém entrada
na UTFPR ter sido confusa, lhe deixando muitas questões e inseguranças, principalmente quando o assunto é o retorno presencial ou não das atividades da Universidade.
Para nós é fundamental que ampliemos socialmente esta luta para fora da órbita
“democrática” burguesa. Acreditamos no compromisso da democratização do conhecimento como aspecto importantíssimo no processo de construção de uma Universidade Popular. Buscamos então: a) na articulação da produção de ciência e tecnologia
com as demandas da classe trabalhadora e seus movimentos; b) na constituição de
espaços de formação crítica nos locais de trabalho e moradia; c) na luta pela democratização do acesso e produção cultural; a maneira pela qual podemos lutar e construir uma Universidade Popular!
Entendemos que a universidade que temos hoje, ainda que pública, é elitista, e
cumpre uma função social especíﬁca na sociedade brasileira, a de concentrar e direcionar a produção e reprodução do conhecimento, cultura e ciência para interesses
especíﬁcos da ordem burguesa, que de maneira no mínimo curiosa nunca está apontado para as nossas necessidades e interesses enquanto estudantes pertencentes a
classe trabalhadora brasileira.
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Gostaríamos de convidá-los a uma reﬂexão: Você percebe o quão difícil
e inacessível foi chegar até aqui, neste exato momento que tem contato
com este manual e respira aliviado dizendo a si mesmo “consegui, entrei,
estou na universidade”?
Com a pandemia da COVID-19, o ensino remoto tornou-se uma realidade radical e
monstruosa para a maioria dos ﬁlhos da classe trabalhadora. Não houve e não há
ainda, mesmo depois de dois anos de pandemia, auxílios do Estado para o fornecimento básico de estudo aos alunos secundaristas e àqueles que acabaram o Ensino
Médio. Não existiu uma política nacional ou estadual, seja com computadores, internet ou até mesmo materiais didáticos para auxiliar no estudo dos alunos que mais
sofreram e sofrem com o ensino remoto.
O ENEM de 2021 foi marcado pelo extremo número de faltas, totalizando nos dois dias
das provas que 55,5% dos estudantes não compareceram à realização do exame.
Entretanto, porque houve esse número drástico de ausências? A resposta é bastante
simples: nós não queremos nos contaminar! Quando perguntado sobre o número de
faltas no ENEM, o Ministro da Educação Milton Ribeiro respondeu: “Isso é coisa da
juventude mesmo”. Ao término da prova, Alexandre Lopes – o ex-presidente do INEP –
aﬁrmou que a aplicação do exame “foi tranquila do ponto de vista sanitário”.
Na verdade, a tranquilidade expressa por ele não condiz com a realidade, sendo um
fechar de olhos para as consequências da aplicação das provas, como foi feita; ou ele
esqueceu dos alunos barrados dos locais de prova, da superlotação, do histórico
número de ausentes? Inclusive, esses alunos são mais sensatos do que o próprio
Governo Federal, o qual lança a juventude para realizar a prova que decidirá seu
futuro no momento em que há o aumento de casos e mortes por COVID no Brasil e no
mundo. Não podemos encarar como coincidência o fato desse ENEM ter sido o mais
branco da história de sua aplicação - em que os estudantes pretos representavam
apenas 11,7% dos 3 milhões de inscritos.
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No meio escolar, a responsabilidade do ingresso na faculdade pública é despejada
apenas nos alunos, sendo essa uma falta de compreensão do objetivo político do
ENEM. A nota do estudante pelo ENEM varia de acordo com a Teoria de Resposta ao
Item (TRI): ela pode ser maior ou menor dependendo da diﬁculdade da questão e
do número de acertos dos concorrentes. Além disso, no SISU, que é o único meio de
ingresso nas universidades públicas pelo ENEM, a sua nota varia de acordo com os
pesos do seu curso sobre as disciplinas. No ﬁm, o aluno não possui uma nota no
Enem; portanto, não é apenas a sua capacidade ou o seu conhecimento das matérias que determina o seu ingresso.
Percebe-se, portanto, que o futuro do estudante está entrelaçado com várias forças
que não estão sob seu controle. Então, por que o ENEM é assim? O exame, assim
como qualquer vestibular, possui uma função política. Portanto, ela é a negação, por
parte do Estado, do direito básico de todo brasileiro: o ensino público, gratuito e
para todos. O ENEM é o funil da classe trabalhadora, seu objetivo concreto é fechar
as portas para a maioria dos estudantes que ﬁnalizaram o ensino médio. Se olharmos para o investimento do Estado em novas vagas para as faculdades públicas,
continua apenas na mísera média de 200 mil vagas; já nas universidades privadas, o
governo incentiva com isenções ﬁscais às empresas e o pagamento de bolsas como
o PROUNI e o ﬁnanciamento do FIES. Sua função é clara, todo o poder e ajuda às
empresas privadas, sucateamento e esquecimento para as legítimas faculdades
públicas. O interesse do grande capital está ligado diretamente ao investimento e
apoio do Estado. Isso é uma realidade porque o Estado é dos capitalistas. Ou esquecemos desse detalhe?
Países próximos ao Brasil e com menor poder de investimento em
educação não possuem vestibulares, como a Argentina, Bolívia, Uruguai
e Paraguai.
O sistema capitalista brasileiro não gera investimentos para a educação pública, pelo contrário, retira cada vez mais com suas contrarreformas no governo Bolsonaro; mantém a exclusão dos alunos utilizando-se do ENEM, que é uma prova que se comporta como funil dos ﬁlhos
da classe trabalhadora, impedindo-os de ingressarem em uma faculdade pública; e o Estado enaltece as empresas privadas de ensino, ao
mesmo tempo que sucateia cada vez mais a educação pública.
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Em meio a essa situação, é necessária uma nova alternativa ao formato da atual
universidade brasileira. Isto é, a Universidade Popular. Uma universidade que
debata e supra as necessidades dos trabalhadores. Somos contra os interesses do
lucro capitalista e devemos ir contra a apropriação privada do conhecimento gerado
na universidade. Lutamos por uma universidade que seja um polo de produção
cultural e cientíﬁca a serviço do povo. Nessa luta, nosso papel é: retornar o conhecimento produzido nas universidades aos trabalhadores, não apenas para o saber,
mas para instruí-los à transformação concreta da sua realidade. A luta pela Universidade Popular aponta para uma luta de transformação radical de toda a sociedade.
Nosso desaﬁo atual é lutar pelas pautas da classe trabalhadora, através da universidade, contra a ofensiva do capital, sem perder de vista a revolução e a construção
do Poder Popular.
Reivindicamos as conquistas da classe trabalhadora e do movimento estudantil ao
longo da história brasileira no enfrentamento dos interesses do capital. Em vários
momentos de nossa história o movimento estudantil resistiu e lutou pelos direitos
dos trabalhadores dentro e fora das universidades. Mostra-se assim a necessidade
de nos organizarmos para criarmos uma universidade da classe trabalhadora, para a
classe trabalhadora, desvinculada de interesses capitalistas.

POR UMA UNIVERSIDADE PAUTADA
PELOS INTERESSES POPULARES!
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MATERIAIS PARA APROFUNDAR AS
DISCUSSÕES
INTRODUÇÃO AO MUP
• Manifesto MUP

http://ujc.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Manifesto-MUP.pdf

• O Que é Universidade Popular

https://drive.google.com/ﬁle/d/1lUd9EBFhZBXm74vlugMrqJaC7QPDDry6/view
• Construir a Educação do Poder Popular!

https://drive.google.com/ﬁle/d/1D7rJpJ-pqBY3wUpXXy-dAsW3YDPEU3fj/view
• Movimento Por Uma Universidade Popular (Mauro Iasi)
https://drive.google.com/ﬁle/d/19blGqd8wPkUnrA6K6dfcgulTJZsE-gV0/view
• Carta de Fortaleza (Fundação)

https://drive.google.com/ﬁle/d/1UAcof2kvH07oGO_8aGyHMdLnGeVrcjIg/view

EXTENSÃO POPULAR
• Qual o Papel da Extensão Popular?

https://drive.google.com/ﬁle/d/1j_ntyJ-93HcLEtPXWE7aIZbGbBxJkTmD/view

• Manifesto em Defesa da Extensão Popular

https://drive.google.com/ﬁle/d/1Jrpub1qdy_n4u6nL_UoSTZT3lW-heFjQ/view
• Dossiê Severinos - Construindo uma Extensão Popular com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra

https://drive.google.com/ﬁle/d/1igqHDsZl58ZTq1u6lwOM0CmpC50VFklk/view
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• Cartilha “Orientação a Criação e Funcionamentos de Grupos Estudantis de Extensão Universitária”

https://drive.google.com/ﬁle/d/1nvsRqhd68GjaLLZ68COVﬁ_qhP9pqC1R/view

COMO LUTAR POR UMA UNIVERSIDADE POPULAR
• Luta Corporativa e Luta Ideológica

https://drive.google.com/ﬁle/d/1pSOMe6ICRZg8V7kbx3S5S3w35-uZSRL2/view

• Considerações quanto a proposta da Universidade Popular

https://drive.google.com/ﬁle/d/1rgQoD1iQ9XoTDzSpYJ6_NNds_bG5Cp2-/view
• Plano de trabalho das diretorias do Movimento por uma Universidade Popular na UNE

http://ujc.org.br/plano-de-trabalho-das-diretorias-do-movimento-por-uma-universidade-popular-na-une/

CONJUNTURA rECENTE
• Não a Substituição do Ensino Presencial!

https://drive.google.com/ﬁle/d/1RV93yJpy1PtY3EqN8WzGOdlyQdw9BD1T/view

• Militarização das escolas: novo ataque à educação do Paraná disfarçado de solução

http://ujc.org.br/militarizacao-das-escolas-novo-ataque/
• A tragédia do ENEM

http://ujc.org.br/a-tragedia-do-enem/
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VÍDEOS:
• A Importância da Universidade Pública / Concepção democrática de conhecimento - José Paulo
Netto

https://drive.google.com/ﬁle/d/1z0EKTtEJVNcPHA8QppWI6CtZ09N8i9ZX/view
• Abrindo Caminhos Para a Universidade Popular (Mauro Iasi)

https://www.youtube.com/watch?v=D15ggmVp4tU

• Contribuição ao debate marxista sobre educação (Jones Manoel)

https://www.youtube.com/watch?v=TCPVPNOBp50&feature=youtu.be
• Educação popular e consciência de classe (Jones Manoel)

https://www.youtube.com/watch?v=oi-bBwc_aWmk&feature=youtu.be

PODCASTS:
•Rádio Poder Popular - 005 - Educação a Distância

https://open.spotify.com/episode/0zAiog587HtuXvchl7KveW?si=31780400aec44fb7&nd=1
• Revolushow 59 - Movimento Estudantil

https://revolushow.com/59-movimento-estudantil/
•Subterrâneos Da Liberdade - Assistência e Permanência Estudantil

https://www.audible.com/pd/Assistencia-e-Permanencia-Estudantil-nas-Universidades-Baianas-Podcast/B097ZS6XB2
• Revolushow 24 – Introdução à educação e a luta de classes

https://revo-lushow.com/revolushow-24-introducao-a-educacao-e-a-luta-de-classes/
• Revolushow 81 – Florestan Fernandes e Educação

https://revolushow.com/81-ﬂorestan-fernandes-e-educacao/
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