




XXXII Encontro Nacional de Estudantes de Educação Física – Santa Maria-RS

Formação Unificada e Universidade: o Movimento Estudantil disputando os rumos da 
Sociedade

Encaminhamentos da Plenária Final e Estatutária

Conjuntura

1- Entendendo  que  vivemos  numa  sociedade  desigual,  o  capitalismo,  que  se  baseia  na 

propriedade privada dos meios de produção e na exploração do ser humano pelo ser humano, 

gerando lucros e riquezas para poucos em troca da fome e miséria de muitos. Desta forma 

entendemos  que  a  única  forma  de  superação  desta  sociedade  é  a  construção  do  projeto 

histórico socialista como superação da atual sociedade.

2- Nesse momento está em curso uma crise econômica do sistema capitalista. Diante desta crise, 

os governos dos países capitalistas tentam a todo custo jogar os prejuízos desta nas costas 

dos/das trabalhadores/as e da juventude, sendo assim, garantindo os lucros de uma pequena 

parcela da sociedade. Defendemos que os trabalhadores e as trabalhadoras não paguem pela 

crise.

3- Em defesa da luta dos povos árabes, em especial do Egito e da Tunísia.

4- Contra o governo de Dilma/PT.

5- Entendendo  que  os  projetos  de  Mega  Eventos  não  servem  aos  trabalhadores/as,  pois 

significam uma política do grande capital, em que as remoções de milhares de famílias para a 

construção  de  grandes  arenas  esportivas  não  significam  nenhuma  melhoria  social,  ao 

contrário,  significa  enriquecimento  de  grandes  empreiteiras  e  empresários.  As  obras 

favorecem e especulação imobiliária que expulsa centenas de famílias de suas casas através 

das remoções e dessa forma percebemos o aumento da criminalização da pobreza e cada vez 

mais a implementação de políticas higienistas, e, portanto, somos contra os mega eventos.

6- Contra as políticas de segurança implantadas, usando as Unidades de Polícias Pacificadoras 

como uma das formas de oprimir os trabalhadores e as trabalhadoras da favela.  

7- Em defesa da luta dos Bombeiros no Rio de Janeiro.



8- Contra o Novo PNE, em defesa de 10% do PIB para Educação Pública. 

9- Contra o corte do governo Dilma/PT de 50 bilhões no orçamento da união para as áreas 

sociais. 

10- Contra o Pacotarso. Que precariza o serviço público do estado do Rio Grande do Sul.

11- Ser  Contra o corte de 38% da verba para a educação do governo do PSDB no estado do 

Paraná.

12- Contra a criminalização dos movimentos sociais.

13- Que o MEEF se aproxime de outros movimentos sociais, classistas e anti-governistas, a fim 

de construir relações que contribuam para a luta de classes, ampliando as relações com os 

movimentos  sociais,  superando  os  limites  da  forma  atual  de  solicitação  de  apoio  aos 

movimentos, tentando assim estabelecer uma via de mão dupla nas contribuições.

14- Contra  o  aumento  nas  tarifas  de  ônibus  em todo  o  país.  Em defesa  de  um sistema  de 

transporte  público,  gratuito  e  de  qualidade  100%  estatal  para  todos/as,  garantindo,  por 

exemplo, passe livre para estudantes e desempregados e desempregadas.

15- Contra o aumento dos salários dos deputados,  senadores e executivo. Em favor do aumento 

de salário dos trabalhadores e das trabalhadoras, sem o aumento da carga horária de trabalho.

16- Participação dos atos unificados no dia 30 de julho contra as remoções por conta dos mega 

eventos vindos para o Brasil. 

17- Que a ExNEEF construa e componha a Jornada Nacional de Lutas nos dias 17 a 26 de agosto 

de 2011, levando a pauta contra o PNE por 10% do PIB para educação pública e a campanha 

de formação unificada. 

18- Contra o governo Anastasia/PSDB que mantém o estado de censura no estado de Minas 

Gerais e criminaliza os movimentos sociais. 

19- Em defesa dos professores e das professoras nas redes estaduais e municipais de ensino, pelo 

direito de greve e garantia do cumprimento da lei federal do piso salarial dos professores e 



das professoras,  que não é cumprida em Minas Gerais,  por um salário justo e condições 

dignas de trabalho para os professores e as professoras do Brasil. 

Universidade

1- Entendendo o forte avanço do capital nas políticas neoliberais de retirada dos direitos sociais 

e transformação dos mesmos em direito de consumo, transformando assim a Educação em 

mercadoria e implementando uma reforma universitária que destrói o ensino superior público 

e avança na mercantilização da educação superior, a ExNEEF deve continuar lutando contra 

a (contra)Reforma Universitária do governo Lula/Dilma/PT.

2- Compreendendo os ataques de precarização e privatização da saúde e educação pública, a 

ExNEEF deve se por contrária ao PL.1749/2011, que substitui a MP 520/2010, que propõe a 

criação de uma empresa para administrar os hospitais universitários, privatizando assim os 

HU’s que são importantes pontos de apoio a saúde da classe trabalhadora.

3- Entendendo a necessidade de se ampliar a indissociabilidade entre ensino/pesquisa/extensão 

e de se avançar na qualidade de formação, a ExNEEF entende a necessidade de concurso 

público para a contratação de professores efetivos e professoras efetivas de 40 horas que 

produzam ensino,  pesquisa  e  extensão.  Por  isso a  ExNEEF deve  se  por  contrária  a  MP 

525/2010 que congela a contratação de professoras e professores efetivos, e potencializa a 

contratação  de  professores  e  professoras  20  horas  traçando  assim   características  de 

“escolões” no ensino superior público, quebrando assim o tripé básico do ensino superior 

público nacional.

4- Percebendo  que  o  SINAES  (Sistema  Nacional  de  Avaliação  do  Ensino  Superior)  é  um 

sistema de avaliação que não avança para a melhoria do ensino superior público, pois não 

avalia a realidade das universidades brasileiras, é meritocrático e potencializa o avanço da 

iniciativa  privada  na  educação,  a  ExNEEF  deve  se  colocar  contrária  a  esse  sistema  de 

avaliação  e  continuar  tocando  o  boicote  ao  ENADE (Exame  Nacional  de  Avaliação  de 

Desempenho) junto as outras executivas e federações de curso. 

5- Que a ExNEEF apóie  as greves das servidoras e servidores públicos técnico-administrativos.

6- Contra  escolões  no  ensino  superior  público,  contra  a  precarização  da  universidade,  a 

ExNEEF deve se colocar contrária ao REUNI. 



7- Que a ExNEEF se coloque contrária ao PROUNI pois o mesmo potencializa a privatização 

do ensino superior e deixa de criar vagas na educação pública. 

8- Contra a lógica de mercado na universidade pública, a ExNEEF se posiciona contrária a lei 

de  inovação  tecnológica,  as  fundações  estatais  de  direito  privado  e  as  parcerias  publico 

privadas.

9- Em  defesa  de  uma  universidade  pública,  gratuita,  de  qualidade,  laica,  autônoma  e 

socialmente referenciada para a classe trabalhadora.

10-  Em defesa do livre acesso a universidade! Pelo fim do vestibular! Não ao novo ENEM!

11- Em defesa de um projeto de permanência estudantil!

12- Que  a  ExNEEF  participe  do  I  Seminário  Nacional  sobre  Universidade  Popular  que 

acontecerá na UFRGS entre os dias 2 e 4 de setembro. 

13- Democracia em todos os órgãos da universidade, paridade já.

14- Que a ExNEEF aprofunde o debate e sistematize sobre projeto superador de universidade 

com outros movimentos sociais e executivas.

15- Que  não  haja  professoras  e  professores  Pós-Graduandos  e  bolsistas  assumindo  aulas  na 

graduação no lugar das professoras e professores titulares das disciplinas por entender que 

além de precarizar a educação e o trabalho docente, é uma medida para evitar os concursos 

públicos.

16- Que a ExNEEF analise a criação da Super Universidade no estado de Minas Gerais. 

17- Tendo em vista que a maior  parte  dos estudantes e das estudantes  de ensino superior se 

localiza nas instituições privadas, que a ExNEEF potencialize a construção do MEEF nessas 

instituições, auxiliando no processo de transformação da sociedade. 

Movimento Estudantil

1- A ExNEEF reafirma o rompimento com a UNE, entendendo que a mesma não representa mais 

os interesses dos estudantes e das estudantes, pois esta se coloca como um braço do governo 

facilitando a implementação de políticas neoliberais na educação brasileira. 

2- Entendendo que a UNE faliu para organizar as lutas dos estudantes e das estudantes, que 

necessitamos  de  uma  nova  entidade  em  nível  nacional  para  potencializar  e  impulsionar  as 

mobilizações em todo o país, que os instrumentos criados no período de reorganização não foram 



suficientes para dar resposta concreta aos estudantes e que a ANEL reproduz as limitações destes 

instrumentos ao não atrelar as pautas concretas dos estudantes com necessidade de reorganização 

no  ME  e  assim  não  se  coloca  como  alternativa  propositiva  para  o  conjunto  do  ME.  Não 

construímos,  não participamos  nem observamos  a ANEL, mas  entendemos a necessidade da 

criação de uma nova ferramenta dos estudantes em nível nacional que aprofunde a reorganização 

do  ME pela  base.  Deve-se  acompanhar  o  processo  de  reorganização  do  ME,  e  por  isso  a 

ExNEEF deve constantemente avaliar as condições objetivas de lutas nacionais e a conjuntura do 

ME para que o MEEF/EXNEEF se insira de forma combativa e fomente o debate sobre o ME. 

3-  Que as  culturais  do  ENEEF sejam produzidas  em conjunto  pelas  delegações  de  diversas 

localidades do Brasil, pela ExNEEF e pela CO sendo sugerido que a cada dia uma, ou mais, fica 

responsável  por  uma  cultural  e  que  ela  aprofunde  o  debate  sobre  o  que  é  cultural.  Que  as 

culturais  do  ENEEF levem em consideração  as  diferentes  culturas  locais  e  regionais,  sendo 

assim, dialogando com a diversidade de manifestações em nosso país. Pois não dialogar com 

essa realidade pode se configurar enquanto uma opressão regional. 

4- Que no ENEEF exista uma comissão de cultural que reorganize o projeto Furdunço. 

5- Que o MEEF após o ENEEF de Santa Maria indica que os CONEEF’s e COREEF’s não 

sejam nos mesmos horários das culturais e no dia livre. 

6- Que seja indicado para o I CoNEEF a criação de um espaço inicial no ENEEF, de caráter 

formativo entre os participantes do encontro como política de preparação para qualificação das 

discussões. 

7-Que  a  ExNEEF  fortaleça  o  debate  de  mística  e  sensibilização  garantindo  espaços  para 

construção de ação concreta no ENEEF. 

8-  Que  a  ExNEEF se  comprometa  em manter  atualizado  seu  site/blog   com materiais  para 

esclarecimento  e  de  divulgação  para  estudantes  acerca  das  diversas  temáticas  que  o  MEEF 

debate, incluindo as redes sociais. 

9- Que a ExNEEF acumule o debate e incentive a participação dos estudantes  nos ESTÁGIOS 

INTERDISCIPLINARES  DE VIVÊNCIAS (EIV´S) pelo Brasil. 



Regulamentação

1- Que no dia 1° de setembro a ExNEEF articule uma ação nacional junto ao MNCR e outros 

setores contra a regulamentação da profissão.

2- Que o MEEF se coloque contrário à regulamentação da profissão e a favor da regulamentação 

do trabalho.

3- Contra a cobrança de registro profissional para atuação da professora e do professor formado 

em educação física.

4- Que o MEEF apóie o MNCR na luta contra a regulamentação da profissão.

5- Contra o Sistema CONFEF e os CREF’s. 

6- Contra o CEEF-BR.

Diretrizes Curriculares

1- Que a ExNEEF interiorize a discussão da Licenciatura Ampliada com o máximo de CA’s, 

DA’s e Coletivos Organizados dos cursos de Educação Física existentes no país.

2- Que a ExNEEF se aproxime dos cursos de Educação Física das universidades particulares a 

partir da Campanha “A Educação Física é uma só! Formação Unificada já!” Licenciatura 

Ampliada e do debate de fragmentação da formação.

3- Criação de uma página atrelada ao sítio da ExNEEF na Internet para a divulgação aberta das 

lutas dos CA’s, DA’s e Coletivos Organizados do MEEF, o que facilitaria e aumentaria a 

transmissão das informações entre os estudantes e as estudantes.

4- Que  a  EXNEEF  amplie  e  fortaleça  a  campanha  “EDUCAÇÃO  FÍSICA  É  UMA  SÓ 

FORMAÇÃO UNIFICADA JÁ!” considerando que ela se constitui como meio de organizar 

as escolas para o enfrentamento de projetos dentro da educação física.

5- Que a ExNEEF aprofunde o debate e a formulação sobre a licenciatura ampliada.

6- Potencializar o boletim da campanha de forma impressa e virtual (internet).



7- Que a ExNEEF indique para esta gestão a construção do seminário nacional interativo de 

diretrizes curriculares.

8- Que a ExNEEF assine a nota de apoio a luta dos estudantes do CEFD-UFSM pela formação 

unificada. 

9- Fazer um documento que aprofunde nas formulações da licenciatura ampliada e no histórico 

de lutas pela mesma.

10- Que a ExNEEF se aproprie e socialize o debate do que fundamenta os argumentos legais para 

a licenciatura ampliada.

11- Que a ExNEEF propague as vitórias entorno da Licenciatura Ampliada.

12- Que a ExNEEF debata Regulamentação da Profissão e apresente a Licenciatura Ampliada 

como uma contribuição que se coloca contrária a isso.

13- Propor seminários de formação integrados se possível a outras Executivas e Federações de 

curso.

Opressões

1- Que o MEEF se posicione de maneira classista, se colocando contrário a qualquer forma de 

opressão, sendo ela de gênero, orientação sexual, raça ou outra.

2- Que o MEEF paute na construção do próximo ENEEF o aprofundamento do debate de gênero, 

entendendo que é recorrente nos encontros esse tipo de opressão. 

3- Que a ExNEEF estimule e garanta espaços de formação e debate sobre auto organização em 

seus fóruns.

4- A favor da descriminalização do aborto.

5-  A  ExNEEF  se  coloca  contrária  a  qualquer  tipo  de  violência  contra  mulheres,  negros, 

homossexuais, pessoas com deficiência e pessoas com necessidades especiais. 

6 – Pela criminalização da homofobia. 



7- Que o MEEF acumule sobre as diversas opressões.

Saúde

1-  Que  a  ExNEEF  articule  a  ampliação  da  participação  em  espaços  de  debate  de  saúde 

acumulando sobre esta temática.

2- Que o MEEF se organize entre entidades de base, inclusive de outras áreas da saúde, para 

acumular mais e em caráter permanente acerca da temática da saúde.

3- Em defesa do SUS público, gratuito, de qualidade, 100% estatal.

4- Que a ExNEEF se coloque contrária à privatização de Hospitais Universitários e Hospitais 

públicos.

5- Contra qualquer forma de privatização da saúde.

6-  Que a  ExNEEF se  coloque  contrária  à  gestão  indireta  materializada  por  OS’s,  OSCIP’s, 

PPP’s, Fundações Públicas de Direito Privado entendendo ainda a demanda de aprofundar mais 

sobre esse tema.

Esporte

1- Contra concepção de esporte hegemônica que o capital se apropria do alto rendimento que 

alicerça os projetos de megaeventos esportivos, os quais mascaram o real interesse da classe 

dominante que é o lucro e não pela ampliação do acesso do povo ao esporte.

2- Contra a Medida Provisória 527 que institui o Regime Diferenciado de Contratações (RDC) 

para as obras da Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, que fortalecem a inserção da 

iniciativa privada na construção das arenas esportivas, dificultando a transparência dos gastos 

públicos, e dando margens para corrupção e desvio e verbas públicas.

3-  Que  a  ExNEEF  organize  um  levantamento  das  ações,  principalmente  das  remoções  de 

famílias em função do projeto dos megaeventos.

4- Que o MEEF delibere políticas de ação concreta acerca dos megaeventos através de debates e 

discussões. 



5- Que a ExNEEF se aproxime e articule com os Comitês Populares da Copa.

6- Aprofundar análise e caracterização dos mega eventos no Brasil.

7-  Construir  acervos  virtuais  de  reportagens  que  tratem  dos  mega  eventos  articulando  um 

acúmulo histórico.

8- Que a ExNEEF produza e imprima um caderno de debates que contemple a temática dos 

megaeventos a partir do acúmulo e necessidades do movimento.

9 – Que os meios de divulgação da ExNEEF, bem como a lista MEEF sejam utilizadas para 

socialização das formulações do MEEF.

10 – Que a ExNEEF se posicione contra a esportivização da capoeira.

11 – Discutir o apoio do estado para o esporte paraolímpico, pois a maior parte dos professores 

de educação física atuantes nessa área são voluntários.

Nominatas e Sedes

Regional 1

Nome Escola
Mari USP - Capital
Felipe USP - Capital
Luana UNIFESP
Diogo USP-Ribeirão 

Preto
Ci USP  –  Ribeirão 

Preto

Regional 2

Nome Escola
Rudson UFRJ
Herman UFES
Thiago UFF
Felipe UFJF



Felipe UFRJ
Sara UFV
Pedro UFRJ
Cadu UFRRJ

Regional 3 – vão decidir depois no planejamento da regional o restante da nominata

Nome Escola
Luiz UEFS
Ediberto UEFS

Regional 5

Nome Escola
Weberson UFG
Daniel UEG
Luciano UEG
Paula UFG
Rubia UFG  - 

catalão
Jones UFG

Regional 6

Nome Escola
Mateus UFRGS
Karen UFRGS
Maiko UFPR
Giuliano UFPR
João UFSM
Carol UFSM
Rogério UEM
Pati UFPR
Pati Univali
Alex UEM
Saulo/Suelen UEM

Sedes dos Planejamentos Regionais, CoREEFs e EREEFs



Regional 1

Planejamento São Paulo
I COREEF USP  -  Ribeirão 

Preto
II COREEF São Paulo
EREEF São Paulo

Regional 2

Planejamento
I COREEF UFJF
II COREEF UFES
EREEF UFV
SEMEEF UFRJ

Regional 3

Planejamento  / 

COREEF Extra

UEFS

I COREEF
II COREEF
EREEF UPE

Regional 5

Planejamento UFG/UEG
I COREEF UFG – catalão
II COREEF UFG - catalão
EREEF UFG - catalão

Regional 6

Planejamento
I COREEF UEM
II COREEF UFRGS



EREEF UFRGS

Sede do Encontro Nacional, Planejamento e CoNEEFs:

ENEEF - UEFS

Planejamento – UFRGS 

I CONEEF – UEFS 

II CONEEF –UFES

Coordenação Nacional

Coordenação Geral

Vivian Portela – UFRGS

Guilherme Lovatto – UFSM

Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão

Eva – UEFS

Vinicius “Vaca” Brasil - UFSM

Coordenação de Imprensa e Divulgação



Luis Carlos “Monstro” - UFRJ 

Marina Meneghel - UFRGS 

Coordenação de Finanças

Alex “Nem”-  UFRJ 

Marcela Darido - USP

Estatuto

O próximo ENEEF será estatutário.

Moções de Apoio e Repúdio

Nota de apoio à luta no CEFD/UFSM

Há mais de 4 anos atrás, a partir da fragmentação dos cursos, inicia-se  no CEFD uma 
longa e difícil luta, em defesa de outra formação em educação física que realmente atenda aos 
interesses dos estudantes e coloque a educação física em outro patamar de formação e produção 
do  conhecimento  a  favor  da  superação  da  contraditória  realidade  brasileira.  

Nesse  sentido  e,  entendendo  que  a  formação  expressa  em  si  a  disputa  por  projetos 
antagônicos de educação,  homem e sociedade,  o coletivo à frente do diretório acadêmico do 
CEFD/UFSM se coloca desde então em defesa de um desses projetos: a defesa da Licenciatura 
Ampliada,  enquanto  proposta  de  formação  integral  e  emancipatória  que  vise  superar  a 
fragmentação  do  conhecimento,  da  formação  e  dos  estudantes  e  trabalhadores  da  Educação 
Física .



Entretanto, após esse longo embate, e com a aprovação da formação unificada em 2011 
em Santa Maria aos moldes da Licenciatura Ampliada construída por uma Comissão Paritária 
conquistada em 2009, a ala conservadora da Educação Física do CEFD, não tarda a se contrapor 
ao processo, objetivando reverter essa conquista dos estudantes a nível nacional, utilizando-se de 
todo o aparato burocrático da universidade na tentativa de tomarem tempo para executarem o 
golpe que já está arquitetado. O CEFD se encontra em momento crucial da luta dos estudantes de 
Educação Física em Santa Maria e a Ata do Conselho necessita ser aprovada. 

Nesse  sentido,  os  Diretórios  Acadêmicos,  coletivos,  entidades  e  demais  grupos 
organizados abaixo-assinados vêm tornar público o apoio à luta pela Licenciatura Ampliada no 
CEFD, defendendo a aprovação da ata do Conselho de Centro do dia 06 de Maio de 2011 e 
situando que essa aprovação tem influenciado a Educação física nacionalmente. 

Chamamos a todos a fazerem parte e se sentirem sujeitos desse processo que tem ocorrido 
em Santa Maria, para que no ano do XXXII Encontro Nacional de estudantes de educação física 
consigamos expandir mais e mais a palavra de ordem, de que a “Educação Física é uma só! 
Formação Unificada JÁ!”

Moção de repúdio a Construção da Via Orla

O Rio de Janeiro, assim como diversas cidades do Brasil, já sofre as consequências das 
políticas dos Megaeventos do governo Lula/Dilma (PT) e Sérgio Cabral. Em vários lugares da 
cidade acontecem desapropriações sociais devido ao projeto de embelezamento urbano que tem 
como finalidade  desenvolver  a  indústria  turística.  Como exemplo  podemos  citar  os  tapumes 
“aprova de som” construídos  na Linha Vermelha,  cujo real  objetivo é  o  de maquiar  a atual 
realidade social de nossa cidade/estado/país.

Em Niterói, esse projeto se manifesta mais recentemente na construção da Via Orla e da 
Via 100, duas autovias planejadas para ligar o centro de Niterói ao bairro de São Domingos, sob 
a desculpa de que essas novas ruas desafogariam o trânsito da cidade.Na verdade, a intenção da 
construção  destas  autovias,  não é  a  de erradicar  os  congestionamentos,  e sim “higienizar”  a 
região,vendendo a “vista privilegiada” para empresas  aumentarem sua arrecadação financeira 
devido ao valor imobiliário que o local passaria a ter graças as novas vias de uso apenas para 
carros de passeio. As reais consequências deste processo são a desapropriação de 82 famílias das 
comunidades  que  residem  no  local;  a  desapropriaçãodos  estudantes,  professores,  técnicos 
administrativos e funcionários do Instituto de Educação Física e da creche UFF, que é necessária 
para diversos trabalhadores e estudantes que também são pais ou possuem parentes infantes que 
tem de cuidar e se utilizam deste espaço; e a agressão ao meio ambiente da região.

Como se pode ver, esta obra nada mais é do que a materialização na UFF dos projetos do 
REUNI  de  precarização  da  Universidade  pública  se  unindo  com o  projeto  de  Via  Orla  do 



Governo Federal, que muda a cidade apenas para “inglês ver”, removendo a população desuas 
casas e realocando-as em “pontos cegos” urbanos.

Como solução proposta ao problema que será criado a partir da construção destas vias, a 
reitoria  da  universidade  se  disponibilizaria  a:  continuar  a  construção  de  vários  prédios  de 
diversos  institutos,  prédios  estes  que foram embargados  pela  ilegalidade  de  seu processo de 
construção  frente  a  prefeitura  da cidade,  que utiliza  a  avenida como moeda de troca  para a 
obtenção de seu “wave”; e a realocar o departamento de Educação Física no espaço público da 
concha acústica, utilizado materialmente pela comunidade local enquanto seu espaço de lazer.

Nós, estudantes de Educação Física,não somos a favor desta obra, devido ao seu caráter 
ilegal, imoral e impensado, que colocará integrantes da classe trabalhadora da comunidade de 
Niterói em situações ainda mais precárias, perdendo seus lares para a especulação imobiliária; e 
obrigam  os  membros  do  Instituto  de  Educação  Física  –  um  instituto  com  histórico  de 
lutas,políticas e acadêmicas– a se deslocar de sua já deficiente estrutura física para uma que é 
inexistente, no intuito de evitar a continuação de seus embates.Dizemos não ao REUNI e seu 
projeto de expansão universitária inconsequente! Dizemos não a politica de desapropriação das 
conquistas da classe trabalhadora! Somos  contraos  acordos  realizados  por  baixo  dos  panos 
entre as Reitorias e esse governo burguês que visam apenas enriquecer seus próprios bolsos! 
Somos contra a essa limpeza urbana que esta sendo realizada por esse e qualquer outro governo! 
Somos a favor de uma Educação de qualidade! Somos a favor de uma expansão universitária de 
qualidade! Somos a favor dos direitos da classe dos trabalhadores! Somos a favor dos moradores 
do Morro do Bumba que perderam suas residências  nas chuvas de abril  de 2010 e até  hoje 
continuam  sem  moradia!  Somos  a  favor  da  melhora  da  qualidade  de  vida  da  população 
brasileira!

São por estes motivos que todos nós repudiamos essa obra da Via Orla e apoiamos o 
Fórum Permanente construído pelos diversos setores da comunidade civil e acadêmica!

Moção de Apoio a Luta dos Bombeiros e Profissionais de educação do Rio de Janeiro

Em nosso país acompanhamos praticas dos governos de cortes de verbas de importantes e 
essenciais áreas sociais assim como arrochos salariais, ao passo que empresários, empreiteiros, 
banqueiros e latifundiários expandem suas riquezas.

No Rio  de  Janeiro,  o  Governador  Sérgio  Cabral  seguiu  a  risca  a  cartilha  neoliberal. 
Enquanto bilhões são investidos para adequar os espaços urbanos às exigências dos megaeventos 
esportivos,  moradores  são  expulsos  de  suas  residências  e  servidores  como  bombeiros  e 
profissionais  da  educação  recebem  baixíssimos  salários  e  possuem  péssimas  condições  de 
trabalho.

Diante  deste  cenário,  os  estudantes  de Educação Física  reunidos  no XXXII Encontro 
Nacional dos estudantes de Educação Física (ENEEF) se posicionam pelo total apoio a luta dos 
bombeiros, à greve dos profissionais da educação iniciada em 7 de junho, à ocupação da Rua da 



Ajuda e repudiam as praticas truculentas e irresponsáveis do governo Sergio Cabral, exigindo do 
mesmo melhores salários e dignidade aos trabalhadores.


