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Nesta terça-feira, dia 09 de Junho, a tropa de choque, sob or-
dens do governador do Estado de São Paulo, José Serra, e da 
reitora da USP Sueli Vilela, invadiu a USP e agrediu violenta-
mente os grevistas – estudantes, funcionários e professores, que 
protestavam pacificamente. E como sempre, dentro de movi-
mentos, provocadores desconhecidos que nada tem a ver com o 
movimento se infiltram para gerar confusão e dar uma desculpa 
para a repressão agir e a mídia desqualificar o movimento. Foi 
borrachada, bala de borracha e bomba de gás encima dos mani-
festantes, algo que não ocorria desde a ditadura militar quando 
o Coronel Erasmo Dias invadiu a PUC. Várias pessoas ficaram 
feridas, 3 funcionários foram presos (entre eles o Brandão, que 
já tinha sido demitido numa perseguição) e professores não 
foram poupados – foram atingidos por bombas de gás lacrimo-
gênio. Os trabalhadores reinvindicavam contra a demissão de 
funcionários, os estudantes contra a implantação de ensino à 
distância, que vai destruir a educação, reduzindo número de pro-
fessores e verbas; e os professores, que já estavam em luta contra 
uma lei que iria piorar suas condições de trabalho, entraram em 
greve quando Serra colocou a tropa de choque dentro da USP. 
Pela lei, as universidades têm autonomia e é proibido haver ações 
da polícia dentro delas, já que existe a guarda universitária. Mas 
por ordem do governo 200 policiais estavam dentro da USP, o que 
é uma violação da lei. Engraçado que quando um bandido estu-
prou várias estudantes dentro da USP há vários anos, o governo 
nunca pensou em colocar tantos policiais na USP, mas quando 
trabalhadores honestos e pais de família lutam contra leis que 
irão tirar seus empregos, direitos e destruir a educação, o gover-
no coloca a tropa de choque e lhes dá uma surra, fere pessoas e 
prende trabalhadores. Essa é a “democracia” do governo: eleições 
de cartas marcadas que nada mudam e porrada no povo quando 
este protesta! Enquanto isso, o Datena e a mídia que serve aos 
interesses dos poderosos tentam jogar a população contra o movi-
mento, chamando o movimento de “baderneiros” e etc. Mídia dos 
ricos, defende os interesses dos ricos! 
Chega disso! 

Veja o absurdo que tem acontecido no Brasil e em São Paulo:
- perseguições aos movimentos de camponeses no Rio Grande do 
Sul, prisões de trabalhadores rurais;
- escolas populares de camponeses foram fechadas no Rio Grande 
do Sul (governo do PSDB!)
- 65 metroviários demitidos por fazer greve em São Paulo;
- Violência contra o povo pobre nas favelas, como Paraisópolis, 
onde moradores protestavam e foram violentamente reprimidos, e 
Cidade Tiradentes, onde o povo lutava contra ser expulso de suas 
casas por empresas e foram espancados;
- despejo do povo pobre de suas casas por toda parte, ordenado 
pelas empresas, empreiteiras e especuladores;
- câmeras nas ruas nos vigiam o tempo todo, estamos perdendo a 
privacidade;
- governos tentam impor controle da internet;
- trabalhadores todo dia são demitidos e salários abaixados, e são 
reprimidos quando protestam;
- Serra demitiu o jornalista Luis Nassif, por lhe fazer críticas;
- está processando 35 professores, só por terem testemunhado na 
justiça a favor dos professores exonerados na greve de 2000!

FASCISMO:
Assim que o governo investe em educação

A evasão escolar aumenta porque muitos alunos não podem pa-
gar as abusivas tarifas. Estudantes deixando de ir à escola implica 
no fechamento de salas de aula, culminando em desemprego de 
professores. Numa cidade do tamanho de Mogi das Cruzes uma 
tarifa de R$ 2,50 é um absurdo. A distância percorrida pelas li-
nhas não condiz com o preço da passagem. Aumentar os preços 

do transporte é mais uma maneira que os capitalistas encontra-
ram para baixar os salários dos trabalhadores e fazer com que nós 
paguemos pela crise. As empresas devem pagar a crise e não nós! 
A passividade só vai facilitar a intensificação da exploração da 
população. É preciso agir! Boicote ao transporte oferecido pelas 
empresas privadas. Viva a bicicleta! E Passe Livre já! 

Chega de aumento de preços das passagens de ônibus!



A educação promovida pelo Estado (as-
sim como a privada) visa manter o sistema 
capitalista em funcionamento, produ-
zindo a mão-de-obra que será explorada 
pelos capitalistas. Essa mão-de-obra terá 
uma falsa formação, pois aprende apenas 
o suficiente para ler, escrever, fazer con-
tas simples, “ser rápido no olho” e apertar 
botões. Isso é ideal para os empresários 
que irão explorar essa massa de pessoas 
“formadas” no ensino público e que não 
são capazes de fazer uma reflexão crítica 
sobre sua situação social de escravidão 
disfarçada na sociedade capitalista. A fal-
ta de ensino de qualidade os fará acreditar 
que ser explorado pelos empresários, ban-
queiros e governos é normal. É preciso 
um clamor por mudanças.

Os funcionários de escola parecem mais 
carcereiros do que educadores, pois ficam 
fiscalizando os alunos dentro e fora das 
salas de aula o tempo todo. Perdem tanto 
tempo chamando a atenção dos alunos 
que acaba não sobrando tempo nenhum 
para a execução das propostas que se 
esperam de um ambiente de ensino. Os 
professores reprimem mais que libertam. 
A função libertadora da educação desa-
parece no ambiente prisional da escola. 

Justiça seja feita, essas 
ocorrências são a conse-
qüência de uma política 
pública que precariza 
a educação em nome 
de interesses merca-
dológicos e da produção 
de mão-de-obra barata 
e obediente para ser ex-
plorada sem reivindicar qualquer direito. 
Essa é a saída que as empresas e governos 
encontraram para a crise: baratear a mão-
de-obra e desmontar os serviços sociais. 
Mais exploração e morte dos pobres para 
salvar o “Deus-Mercado”.

A educação nunca foi neutra nem desprovi-
da de interesses políticos e econômicos. 
No presente momento não é diferente. O 
governo precisa mostrar números às orga-
nizações internacionais e ao mesmo tem-
po manter a exploração sobre todos nós 
funcionando sem perturbações. Para tan-
to, é necessário um sistema educacional  
precário e carcerário, que promove uma 
falsa educação que não passa de adestra-
mento. Pela distribuição das disciplinas, 
verificamos os interesses na manutenção 
da ordem que oprime e explora nós tra-
balhadores. As aulas de Artes, História, 

Geografia, Filosofia e Sociologia são 
pingadas no currículo escolar, sem tempo 
hábil para o professor trabalhar os conteú-
dos sequer de forma superficial. Não diga 
que pensava que isso era por puro acaso! 
Essas disciplinas despertam o senso críti-
co dos alunos e “dificultariam” o domínio 
da massa promovido por empresários, 
banqueiros, políticos, proprietários das 
mídias corporativas, burocratas profis-
sionais, entre outros exploradores. Deste 
modo, qual governante se interessaria 
em melhorar o nosso ensino? Convido os 
leitores a pensar nesse assunto, que é de 
interesse de todos nós.

A educação liberta, o conhecimento revo-
luciona. Mas QUAL educação? Essa edu-
cação que adestra a massa para manter a 
exploração funcionando, ou uma educa-
ção comunitária e formadora de pessoas 
emancipadas?

Educação Pública

O sistema de ensino é o ensino do sistema 
Que educação defendemos?

É hora de propor uma alternativa. É preciso que a comunidade 
escolar controle as escolas e seus orçamentos segundo seus 
interesses e necessidades – fazendo que o dinheiro público 
não fique a serviço do capital. Assim, lutaremos pelo fim da 
privatização e invasão da educação pelas empresas. Educa-
ção não deve ser mercadoria! Chega de lógica de fábrica na 
gestão escolar, de grades, câmeras, opressão e repressão nas 
escolas: escola não deve ser cadeia, mas um centro comuni-
tário! Chega de prender alunos na escola e na sala de aula. 
Aprender sem desejo é desaprender a desejar. As rebeliões 
de estudantes em escolas da Zona leste são um sinal de que o 
modelo atual de educação não serve.
Que o governo deixe de gastar bilhões socorrendo bancos e 
empresas e dê mais verbas para educação, equipamentos, sa-
lários, redução de jornada do corpo docente e funcionários 
– que as empresas paguem pela crise, não nós. Queremos 
educação para a formação de pessoas livres e não atrelada 
ao mercado de trabalho, gerida coletivamente por todos em 
pé de igualdade e com diálogo – essa é a alternativa racional 
contra a violência nas escolas. As escolas comunitárias dos 
movimentos camponeses são uma referência de qualidade re-
conhecida internacionalmente, porque não estão atreladas ao 
mercado e são geridas de forma comunitária. Não à toa, o go-

verno do Rio Grande 
do Sul tentou fechar 
estas escolas – porque 
elas não interessam 
aos poderosos. É pre-
ciso construir um 
movimento pela edu-
cação popular, com 
participação horizon-
tal de professores, 
alunos, comunidade, 
uma alternativa ao 
podre sindicalismo 
de escritório, buro-
crático, eleitoreiro e 
corporativista falido, 
que não tem projeto nenhum para educação, mas apenas para 
os burocratas candidatos a cargos no poder. Não à toa, este 
tipo de sindicalismo deixou abandonados os professores  exo-
nerados da greve de 2000 e os 35 professores perseguidos por 
testemu-nhar em defesa dos colegas. Serra, 9 anos depois, 
ressuscitou esses processos, e nenhuma corrente da direção 
da APEOESP está fazendo nada em defesa deles. 


