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"Nada deve parecer 
impossível de mudar"

No dia 29 de Novembro cerca de 30 mil pessoas marcharam no Planalto Nacional para protestar contra a 
aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 55, pelo Senado. A luta contra a chama "PEC do fim do 

mundo" reuniu em Brasília a juventude que protagonizou as ocupações de mais de 1500 escolas, institutos 
federais e universidades. O setor da educação em greve, representado por professores servidores técnicos e 

terceirizados, também se somou a outras categorias de trabalhadores para fazer parte do protesto. Caravanas 
saíram de todos os estados do país, enfrentando horas, e até dias de estrada, para dizer que a classe trabalhadora 
não vai pagar pela crise. Os militantes e ativistas da UESC, IFBA, UFSB também fizeram parte desta resistência. 

E apesar da PEC ser aprovada sob dura repressão, retornaram ao Sul da Bahia com uma mensagem de 
Esperança! Este Boletim Especial #OcupaBRASÍLIA pretende mostrar a beleza e a força da unidade entre a 

juventude e do povo trabalhador em defesa de seus direitos. Apresenta uma avaliação da ação direta em Brasília, 
da correlação de forças, da violência desproporcional da Polícia Militar e finalmente da lição tirada desse 

processo. Aprendemos com os erros e acertos para avançar, acreditando que é preciso lutar e é possível vencer. 
#OcupaTUDO não é um estado fixo, é um sentimento que carregamos no horizonte da luta!

(Brecht)
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A polícia militar
Não deixa ninguém protestar 
Cão de guarda do governo
É treinada pra matar
Meu protesto é legítimo
Governo temer não
Já voltou pra ditadura
Só dialoga com opressão
Eu só digo uma coisa:
Militância é resistência 
Mano, eu prefiro morrer
Do que ficar sentada e ver
O país na decadência 
No meio do protesto
A mídia forja vandalismo
Só esconde o que é real
E ainda diz que é terrorismo...
No governo de direita
Quem tem pensamento crítico
Não vai virar político
Só vai ficar na espreita.
A crise do sistema
No Brasil já começou
A evidência tá aí
Pra quem um dia duvidou
Militante aqui é tratado
Bem pior do que barata
Sofre ataque todo dia
Toma tiro de borracha
Tudo isso vem de graça
Não precisa muito esforço
É só ter opinião
Que aí vem a repressão
Não adianta esconder o rosto.
Em que modelo de país 
Que o nosso povo quer viver?
Com exclusão da maioria
Que batalha todo dia
E não consegue nem comer?
Agora a palavra de ordem 
É que acabou o amor
Eu to com sangue no olho
Aqui já começou o terror!

* Isabela Segrob, Estudante de 
Biologia, Movimento 
#OcupaUESC

Lutar e resistir

  O dia 29 de novembro de 2016, data da primeira votação da PEC 55 no 
senado,ficará eternamente gravado nas memórias daqueles que estiveram 
em Brasília. Para falar desta data precisamos relembrar o dia anterior, 
quando partimos em uma longa viagem de ônibus com estudantes das 
ocupações do IFBA, UESC e UFSB. Apesar de todos os desafios da longa 
estrada até Brasília, a juventude da região de Itabuna e Ilhéus conseguiu se 
fazer presente no ato, carregando ainda alguma esperança de que aquela 
multidão que lá se fez presente seria suficiente pra que os senadores 
entendessem que a população brasileira não apoia a PEC 55 e que este 
projeto não contempla o projeto de nação que a juventude brasileira anseia. 

  Ao invés de ouvir a juventude, os professores e diversos movimentos sociais 
que estiveram em Brasília ,a resposta que a população teve foi com a Polícia 
avançando indiscriminadamente. O que foi visto em Brasília pode ser 
caracterizado como um verdadeiro massacre de forças policiais, munidas de  
cacetetes, escudos, balas de Borracha, cavalaria, helicóptero, cachorros e 
bombas de gás lacrimogêneo avançando para cima de uma população 
composta inclusive por crianças e idosos. Desarmados de uma cena que 
demonstrava bem o desrespeito dos policiais e dos políticos brasileiros para 
com a população que estava a exercer o seu direito de se manifestar. Foram 
horas e horas de um verdadeiro combate nas ruas de Brasília com a polícia 
reprimindo a manifestação com cada vez mais violência e posteriormente 
perseguindo os manifestantes durante toda a noite. Felizmente, o nosso 
grupo, que diante da enorme correria e repressão havia se dispersado, 
conseguiu novamente se encontrar e todos conseguiram retornar para as 
suas casas. uma coisa naquele dia ficou mais que certa para a juventude: que 
o atual congresso não nos representa e que o governo golpista de Michel 
Temer quer de todas as formas calar a nossa voz e criminalizar toda e 
qualquer manifestação contraria aos interesses do governo. Se restava ainda 
alguma dúvida a juventude agora tem uma certeza: daqui pra frente vai ser 
necessário muita LUTA e RESISTÊNCIA.

* Caíque Santos, Estudante do Bacharelado Interdisciplinar  em 
Humanas da UFSB, militante do #OcupaUFSB 
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  A truculenta repressão ao grande ato de 29 de novembro em 
Brasília pegou a muitos de nós de surpresa. É bem verdade 
que ninguém esperava do governo ilegítimo de Temer 
qualquer disposição para o diálogo com os movimentos. No 
entanto, a quantidade de bombas, a desproporção da força 
policial por meio do uso da cavalaria, a insensibilidade com o 
grande número de adolescentes e até crianças presentes foi 
tão chocante que tomou o eixo principal de nossas narrativas 
sobre o “dia D” contra a PEC 55.
  Nossa denúncia da violência absurda da PM-DF não pode 
ofuscar o importante significado do #OcupaBrasília: fomos 
dezenas de milhares de ativistas da educação de todos os 
níveis dando um sonoro não à tentativa de confiscarem nosso 
futuro. De todos os confins do Brasil tivemos grandes 
caravanas, belas apresentações artísticas, a diversidade 
pulsante das ocupações de escola, de diversos servidores em 
greve. A aprovação em primeiro turno da tentativa de cortes 
drásticos em direitos sociais ocorreu mesmo em meio à triste 
tragédia do avião da equipe do Chapecoense. É um governo 
que desrespeita os vivos e também os mortos.
  Se há uma coisa que podemos dizer deste ano de 2016 é que 
ele sepultou qualquer ideia de segurança e estabilidade: nem 
mesmo o atual governo tem conseguido escapar à crise que 
ajudou a criar. É por isso que podemos ter apenas uma 
certeza: temos a responsabilidade como defensores e 
defensoras da educação pública, de lutar todos os dias. A 
aprovação da PEC não foi adiada, apesar da pressão social e 
do aprofundamento da crise dos “de cima”. E após aprovação,

o efeito nos orçamentos dos estados pode ser devastador.

  A proposta absurda de “reforma” do Ensino Médio também 
está na ordem do dia e deve ser alvo das nossas maiores 
preocupações: extinção de disciplinas, admissão de 
professores sem formação, a possibilidade de abrir mão da 
escola como espaço formativo por excelência, a deturpada 
proposta de “Base Nacional Comum Curricular” são grandes 
ameaças para as quais devemos estar alertas. Não podemos 
nos iludir de que essa Câmara de Deputados, que tem 
demonstrado estar alheia aos interesses da maioria da 
população, pode dar à reforma das escolas um caráter 
progressista.
  Demonstramos nossa capacidade de mobilizar contra estas 
medidas e precisamos seguir expondo a face deste governo 
que não cansa de nos golpear. Como tem dito os secundaristas 
em todo o país: quem não pode com a formiga não assanha o 
formigueiro!

* Maíra Tavares Mendes, docente da UESC e do coletivo 
Juntas!

Seguimos na luta pela educação pública!
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  A violenta repressão da polícia à grandiosa marcha 
contra a PEC 55, em Brasília, no dia 29.11.2016, 
denunciou, mais uma vez, a posição do Estado brasileiro 
em criminalizar os movimentos sociais, sindicais e 
populares, impedindo, sempre com violência extremada, 
o direito democrático-constitucional da população de 
reivindicar e ou denunciar suas demandas sociais frente 
ao poder público. 
  Um desrespeito frontal e violento ao art. 5º da 
Constituição Federal de 1988, que trata dos direitos e 
deveres individuais e coletivos, foi o que presenciamos e 
sofremos, em Brasília, quando milhares de estudantes, 
trabalhadores e trabalhadoras, na grande maioria 
servidores públicos, tentavam dar um poderoso recado 
ao ilegítimo governo de Michel Temer e à sua política de 
ajuste fiscal.
  Vários seguimentos da classe trabalhadora têm ido às 
ruas para denunciar, democrática e pacificamente, que 
as atuais medidas que o governo federal vem tomando, 
a título de ajuste das contas públicas, na verdade, 
suprime direitos sociais e ataca duramente os serviços e 
os servidores públicos, em especial, da educação e da 
saúde.
  A criminalização dos movimentos sociais, sindicais e 
populares tem levado à ação violenta da polícia, como 
também do judiciário, contra estudantes secundaristas e 
universitários e contra parcelas da classe trabalhadora 
organizada, lembrando os piores momentos da ditadura 
militar, onde havia censura oficial e os direitos 
individuais e de livre organização não eram respeitados.   
Soma-se a isso a ação da grande imprensa que controla

O direito à resistência não é crime, é legítimo

 e monopoliza a informação, passando à população a 
ideia de que todo trabalhador e trabalhadora são 
inimigos e que toda questão social é caso de polícia.
  O  direito à resistência não é crime, é legítimo. O 
Estado e suas instituições devem lutar pela valorização 
dos trabalhadores e trabalhadoras, coordenando e 
administrando a nação em vista de seu desenvolvimento 
igual para todos e não apenas para uma parcela rica da 
população.

Não podemos nos iludir de que essa
Câmara de Deputados pode dar à reforma 

das escolas um caráter progressista." "
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#OcupaBRASÍLIA em imagens


