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Lutas e reflexões acerca da Greve Geral

A Greve Geral em defesa da 
Educação e contra a Reforma 
da Previdência reuniu pela 

terceira vez trabalhadores e estudantes 
de todo o país para mais um dia de 
mobilizações com o objetivo de dizer 
um sonoro “não!” ao duplo golpe no 
futuro do país: os cortes orçamentários 
na Educação e a Reforma da Previdência. 

Nos diversos pronunciamentos e 
palavras de ordem, a certeza de que o 
presidente Jair Bolsonaro não dispõe de 
qualquer projeto de construção de um 

país sustentável e independente, por isso 
tanto desapreço pela Educação que é a 
base de qualquer país autônomo e de 
população politicamente emancipada. 
E, para além da subserviência mundial, 
o risco de a população em geral ser 
obrigada a trabalhar durante toda a vida 
sem o merecido direito de se aposentar.

Nas ruas, uma multidão que no 
centro do Rio de Janeiro ocupou todas 
as pistas da Avenida Presidente Vargas 
desde a Candelária até a Central do 
Brasil. Pessoas que carregavam o 

espírito de luta pela garantia dos direitos 
sociais historicamente conquistados, 
materializado nos protestos escritos 
que na manifestação deste 14 de junho 
ganharam o repúdio às revelações 
de diálogos comprometedores e que 
envolvem a alta cúpula do Governo.

Ao final da manifestação, que desde 
a concentração até a chegada à Central, 
um conflito entre mascarados que 
lançavam fogos de artifício e policiais 
e revidavam a esmo com bombas de 
efeito moral, dispersando a passeata. 

O roteiro, e sobretudo o desfecho, 
é familiar. Remonta às gigantescas 
manifestações de 2013. E por isso 
cabe a pergunta: será que assistiremos 
novamente a um ínfimo grupo permitir 
que os meios de comunicação comercial 
emplaquem a imagem de violência destas 
manifestações junto à opinião pública? 

Para além da luta em defesa dos direitos 
sociais, é preciso repensar a sua forma 
e as “contribuições” aos movimentos. 

Trabalhadores e estudantes lotaram as ruas do centro do Rio de Janeiro e fizeram caminha da Candelária até a Central do Brasil
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Afirmação negra e lições da Audiência 
Pública na Uerj sobre cotas raciais

Foi histórico! A Capela Ecumênica 
da Uerj praticamente transbordou 
de estudantes que, ao lado de 

servidores, defenderam com todas as 
forças a manutenção da política afirmativa 
de cotas raciais nas universidades 
públicas estaduais. Em Audiência 
Pública convocada pelas comissões 
de Ciência e Tecnologia, de Educação, 
de Direitos Humanos, de Combate às 
Discriminações e Especial da Juventude 
da Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro, diversos deputados estaduais 
reafirmaram sua disposição em defender 
aquela que é inquestionavelmente umas 
das mais bem sucedidas políticas de 
inclusão social. Comprovadamente, 
inclusive pelo histórico apresentado pela 
professora e sub-reitora de Graduação, 
Tânia Mello, que evidenciou entre outros 
dados a menor evasão entre os cotistas e 
o desempenho compatível com os demais 
estudantes.

O apoio externo também se fez 
presente por meio do Ministério Público, 
da Defensoria Pública, bem como de 
inúmeros coletivos que lutam contra 
as diversas formas de opressão contra 
a população negra, bem como pela 
afirmação desta como agente social. E 
como não poderia deixar de ser, com 
o apoio incondicional das entidades 

representativas de técnicos (Sintuperj), 
docentes (Asduerj) e estudantes (DCE) 
da Uerj.

A chegada e o consequente convite a 
ex-governadora Benedita da Silva (PT), 
uma das principais lideranças negras que 
contribuíram para a instituição da política 
de cotas raciais foi um dos pontos altos da 
sessão; assim como os diversos exemplos 
de estudantes e ex-estudantes cotistas que 
hoje são mais do que exemplos de orgulho 
para si mesmos, amigos e familiares: são 
comprovações de que quando o negro 
tem as mesmas oportunidades ele sabe 
mostrar o seu valor.

Infelizmente, tivemos de compartilhar 
com a presença dos deputados estaduais 
Rodrigo Amorim (PSL), autor do Projeto 
de Lei que acaba com as cotas raciais, e 
Alexandre Knoploch (PSL), o mesmo 

que tentou aprovar uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito contra as 
universidades públicas estaduais. Em 
tons agressivos, com nítida pretensão 
de tumultuar a Audiência Pública e 
de impedir o seu andamento, ambos 
interromperam a sessão diversas vezes 
e se exaltaram de forma exagerada. 
Inclusive, com incontáveis socos à 
mesa proferidos por Amorim sempre 
em atitude provocativa para os demais 
componentes da mesa e da própria 
plateia. Diante deste lamentável cenário, é 
preciso que as comunidades universitárias 
tenham plena consciência de que este tipo 
de postura de políticos e demais cidadãos 
adeptos às ideias e práticas da extrema 
direita não serão raridade. E para superá-
las serão fundamentais o argumento e a 
serenidade. 

Deputados estaduais Rodrigo Amorim e Alexandre Knoploch tumultuaram a Audiência Pública


