
 

 

 

POSICIONAMENTOS RELATIVOS ÀS PAUTAS DA ASSEMBLÉIA DE ESTUDANTES DE 

DIREITO 14/05! 

 

Greve dos Técnicos e Professores: solidariedade entre as categorias! 

No ano de 2011 a UFPR viveu um período de paralisação das aulas desembocado na greve unificada dos três setores 
basilares que compõem a Universidade (estudantes, professores e técnico-administrativos), na qual foram delimitadas as 
demandas e as devidas medidas a serem tomadas para o melhoramento do âmbito universitário. O movimento grevista foi 
concebido nacionalmente, de modo que muitas universidades federais do Brasil que enfrentam problemas semelhantes - 
estrutura, concepção de educação e principalmente à (des)valorização dos profissionais - compuseram uma greve com o intuito 
de fortalecer a Universidade pública, gratuita e de qualidade, assim como os sujeitos diretamente ligados a essa instituição - Não 
há educação de qualidade sem boas condições de trabalho, ensino e aprendizagem! 

 Ocorre que adentramos o mês de maio do ano de 2012 e tanto as demandas apresentadas pelo corpo discente e docente, 
como as reivindicações próprias dos técnicos não foram atendidas. Nesse contexto de negligência com a educação brasileira, 
professores e técnicos das universidades públicas do Brasil têm se articulado para reencetar o embate pela qualidade da 
educação e das condições de trabalho. O Coletivo Maio em sua condição estudantil apoia as iniciativas das greves dos 
docentes e técnicos por entender que o desenvolvimento da educação perpassa por uma valorização das três categorias 
e do ensino público e só a partir desse pressuposto poderemos pensar um programa satisfatório para a educação em 
sua totalidade. 

Congresso dos Estudantes da UFPR! 
 

O Congresso dos Estudantes da UFPR é a segunda instância deliberativa mais importante do movimento 
estudantil geral da nossa universidade, estando abaixo apenas da Assembléia Geral de Estudantes. Ele 
ocorre anualmente e tem sua programação e estrutura pensada nos CEBs (Conselho de Entidades de Base). 

 Neste ano, o Congresso ocorrerá no Campus Palotina, e tem como tema “UFPR Sem Muros! O público, o 
privado e a extensão”.  Acreditamos que a presença dos estudantes de direito é essencial para pautarmos acúmulos 
próprios do curso. Por exemplo, o debate de extensão que será apresentado no congresso sob a ideia mercantilizada 
do modelo de empresas júnior. Também acreditamos que essa instância tão importante do Movimento Estudantil da 
UFPR não pode se abster do debate da Turma Especial para Assentados da Reforma Agrária. Entendemos que esta 
instância deve posicionar-se favoravelmente à criação da turma, vinculando o voto do DCE e dos nossos 
representantes nos Conselhos Superiores. 

 
Sobre a Paridade e a Democracia! 

 
A democracia dentro (e fora) da universidade sempre foi uma reivindicação dos estudantes. Neste sentido, o 

Coletivo Maio apoia a pauta da paridade. Mas este apoio não significa complacência para com a forma como se deu o 
processo de encaminhamento da pauta. Primeiramente, salientamos o fato de que o debate nos departamentos tenha 
sido pautado por nosso diretor, sem o menor debate anterior ou pressão estudantil – ou seja, alguém requereu que 
assim o fizesse. Muita boa vontade em tempos de eleição! Segundo, se a paridade diz respeito, sobretudo à 
democracia interna e à possibilidade do estudante influir no programa eleito para a faculdade, a discussão não deve 
morrer na paridade para as eleições da direção, e não deve ser construída tão só em um processo interno aos 
departamentos, como se não passasse de um acordo burocrático que será informado a posteriori à totalidade 
dos estudantes.  

A reivindicação da paridade deve estar ao lado de um processo de mobilização estudantil, que 
impulsione o estudante a apropriar-se dos espaços e problemas da faculdade e da educação. Além disso, votar 
nos candidatos para a direção significa delegar nosso poder decisório e enquanto isso, nossa porcentagem de 
representação nos departamentos não é significativa e esse sim é o espaço onde se deliberam as reais questões da 
faculdade e, portanto, de nosso ensino. Este é um ponto que também deve ser debatido. 
 



 

 

 

Eleições para a Direção: continuísmo e democracia catatônica 

Quando a atual gestão do Centro Acadêmico Hugo Simas convocou esta Assembleia Extraordinária tendo como 
ponto de pauta o encaminhamento de demandas estudantis aos candidatos à direção neste pleito de 2012, nós, do 
Coletivo Maio, não pudemos sequer ficar surpresos. Esta convocatória, com tal ponto de pauta, só é mais um sintoma 
do doentio modo como as lutas históricas dos estudantes têm sido conduzidas pela gestão “Liberte-se”. Fetichizadas 
as pautas da paridade e da qualidade de ensino, a atual gestão vê nelas não mais um momento de mobilização 
estudantil e de reflexão dos estudantes sobre o seu entorno, mas apenas as realiza por realizar. Acerca da paridade 
sequer preocuparam-se em fomentar o debate interno ao corpo discente, assentindo com determinação 
vertical da direção de que esta reivindicação estudantil histórica fosse discutida.  

Tão descolada da concretude das demandas dos estudantes a recente atuação do CAHS parece nos fornecer o 
conceito de “pelego”. Despreocupada em realizar o movimento estudantil e debruçada apenas sobre a realização de 
seu programa de gestão, esta gestão, no limite de sua atuação, tem colocado-se entre as instâncias burocráticas e o 
corpo discente. Tal qual as peles de carneiro que amortecem o impacto entre cavalo e cavaleiro, o CAHS vêm até nós, 
estudantes, colher, sorver, haurir da massa de estudantes nossas demandas e levá-las às “instâncias competentes”. 
Não há mobilização; não há reflexão. Neste sentido, não podemos falar da atuação do CAHS, sem falar do que se têm 
passado com o pleito à Direção do Setor de Ciências Jurídicas, hoje em curso na Faculdade. 

O andar do processo eleitoral nos indica que até o momento teremos apenas a chapa de continuidade 
candidatando-se, ou melhor, chapa de continuísmo: manter, seguir, prosseguir, continuar, mais do mesmo, pouco de 
novo, este é o mote desta chapa. A atual direção, muito bem acomodada no momento histórico em que articulou-se, 
2008, quando ao menos se propunha a algo novo e levou a cabo certa ruptura, contenta-se hoje em reiterar uma 
novidade que já não é tão nova. Enredada no labirinto discursivo da democracia democraticamente democrática, a 
candidatura de continuísmo quer repousar esplêndida sobre sua “maior realização”: a reforma curricular.      A despeito 
dos avanços daquela direção tirânica que esteve à frente do setor até 2008, ainda sim não há democracia no diálogo 
entre professores e estudantes. Será mesmo crível que esta gestão se reivindique tão democrática sendo que 
durante estes dois anos e meio de realização da reforma curricular não consultou em nenhum momento os 
estudantes sobre os efeitos do novo currículo? Não só quando falamos em reforma curricular, mas em outro 
âmbitos, como divisão de turmas, ainda assim, a democracia é deficitária. A própria falta de paridade (não aquela 
surgida oportunamente no momento eleitoral) que aprofunda a distância entre o corpo docente e discente é o que 
inviabiliza a democracia. Enquanto prescindirmos do diálogo permanente para construir politicamente um 
programa para a Faculdade de Direito, bastará forjar um momento assemblear democrático a cada quatro anos 
para sustentar a falsa democracia nesta faculdade? 

 A estrita condução das demandas dos estudantes à direção não suprirá, nem por parte dos estudantes nem dos 
professores, a inércia orientada pelo discurso democrático em que a direção se encontra. Basta uma breve leitura das 
propostas da chapa candidata para vermos o quão próxima ela está das demandas estudantis: dentre dezesseis 
tópicos de propostas, apenas um menciona explicitamente o diálogo com os estudantes. Sem contar que nenhuma das 
pautas corresponde ao que o movimento estudantil da UFPR tem reivindicado: assistência estudantil, aumento do valor 
e do número de bolsas de pesquisa e extensão, acréscimo do número de vagas na pesquisa... Pior, além de glorificar o 
momento da elaboração do atual currículo como amplamente democrático (conduta poucas vezes retomada no 
decorrer da atual gestão), tenta-se blindar o currículo de qualquer crítica. Não aponta-se, por exemplo, que para 
sustentar “um forte preparo na dogmática jurídica”, a carga horária de disciplinas como Direito e Sociedade e Filosofia 
do Direito foi reduzida, num reflexo do movimento geral da educação brasileira de estreitamento do pensamento crítico; 
que o próprio aumento da carga horária de ensino em 32% é o que desequilibra o tripé também composto pelas 
preteridas extensão e pesquisa. Estes e outros fatos só reiteram a catatonia democrática da direção: a alternância de 
longos período de não-diálogo com uma espalhafatosa predisposição ao debate paritário. 

Coletivo Maio 


