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O Campus do Vale foi construído em plena época de 
ditadura militar no Brasil, já que era mais conveniente 
que os cursos de humanas e seus estudantes não 
estivessem próximos à efervescência do centro da 
cidade. Até mesmo as linhas de ônibus eram 
proibidas de transitar na região durante os protestos 
contra o sistema. 
Desde então, os estudantes do Vale sofrem com a 
distância e o descaso, dificuldades estruturantes que 
vão desde o deslocamento difícil até o abandono com 
a infraestrutura do campus. Nossa relação com a 
comunidade do entorno têm aos poucos mostrado a 
separação da universidade do público. Um muro nos 
divide da Vila ao lado do campus.  
As universidades, e a educação pública em geral no 
Brasil, recebem pouco investimento de recurso 
federal, e a UFRGS hoje não comporta mais a 
expansão de vagas sem planejamento, que cria filas 
imensas no RU e salas de aula tão cheias que mais 
se parecem com palestras. Ao longo do semestre, 
alguns alunos não resistem a mais de setenta colegas 
e dois ventiladores.Muitos dos banheiros quase nunca 
têm papel higiênico, os corredores externos não têm 
cobertura e luz, e alguns dos internos nem 
bebedouros. Em uma Universidade, não deveria haver 
sequer um canto em que um estudante não pudesse

abrir um livro para ler.
UFRGS fez a correta escolha de oferecer cotas para 
estudantes de escolas públicas, negros e indígenas. 
Porém, estes são grupos de pessoas que possuem 
dificuldade para permanência na faculdade, ainda 
mais com a biblioteca fechada por mais de um mês. A 
reforma é importante, já que estamos esperando há 
anos pela construção de uma nova, mas deveria ter 
sido feita no período de férias e não no começo de 
um semestre. 
Como se não bastasse, o xerox da Clê – que ficava 
no espaço do DCE – também teve suas portas 
fechadas. A direção da universidade, mais uma vez, 
não refletiu sobre a demanda dos cursos e o quanto 
isso nos prejudicaria, além de não respeitar a 
autonomia do espaço dos estudantes. Graças à 
nossa pressão, após 20 anos sem licitação, o IFCH 
abriu o processo, a Clê se inscreveu e venceu e em 
breve ela estará de volta! Vitória da mobilização!
Em ano de eleição para REItoria, é importante que 
nós, estudantes de ciências sociais, estejamos 
cientes das dificuldades que enfrentamos e das 
necessidades do curso e da universidade, para que, 
mobilizados, possamos garantir que esta seja cada 
vez mais pública, popular e de qualidade. 

Anaise  Avila

Nosso Vale...

Protesto dos estudantes do IFCH pela permanência da Clê #FicaClê

Edição e Diagramação: Carina Kunze

www.cientistassociaisperigosos.wordpress.com



3

       Terceiro quartel do século XX, anos sessenta. A América 
Latina escorre o sangue de suas veias e de seu povo. A “República 

de Chile” ainda não conhecera seu 45º presidente, mas, já podia 
ver e ouvir a música de Víctor Jara nascendo. 

Víctor, Quilapayún e Sergio Ortega gravam juntos em 1967 e 
lançam o disco intitulado “Víctor Jara”. O álbum é marcado pela 

cultura chilena, músicas folclóricas latino-americanas e dá início a 
sua saga musical. Víctor não deixou de compor e lançar discos. 

Em 11 de setembro de 1973, ano de sangue, luta e muitas perdas 
na história do povo chileno,  os chilenos amarguram o que outros 
países da América Latina já sentiam e outros ainda o passariam. 
Víctor é preso e então assassinado pelos militares 5 dias após o 

golpe. 
São várias as versões de sua morte, mas aqui exaltamos sua vida, 

sua força, sua obra. 
O artista morre, sua obra vive! 

Cultura Sócio-Musical 

América Latina: Arte e Ditadura

[...] El joven secundario
y el universitario,

con el joven proletario,
quieren revolución.

Somos los reformistas,
los revolucionarios,
los antiimperialistas,
de la Universidad [...]

 Anos de chumbo, mas a música não se entrega. Lá vem do 
nordeste, nascido em 1946, um cantor e compositor que seria 
conhecido apenas como Belchior. Talvez não possamos notar 

voracidade anti-ditatorial nas letras de seus primeiros álbuns, mas 
com bom senso é fácil identificar em músicas como “À Palo Seco” 

um toque sutil de exaltação a cultura latino-americana e sua 
necessidade de libertação na época.

 [...] Tenho vinte e cinco 
anos de sonho e

De sangue e de América 
do Sul.

Por força deste 
destino,Um tango 

argentinoMe vai bem 
melhor que um blues [...]

À Palo Seco - Belchior

Enquanto isso, no Brasil...

Víctor Jara – 
Movil Oil Special

Toti

Marco Antonio Lorensini 
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A Semana Acadêmica de Ciências Sociais este ano rolou no 
Campus do Vale entre 21 e 25 de maio. Apesar de diversos 
professores terem marcado provas e entrega de trabalhos 
durante este período (algo que não podem fazer), a 
participação dos colegas foi uma das maiores dos últimos 
anos. 
O evento foi organizado por uma comissão aberta, cujos 
participantes foram colegas de diversos semestres e alguns 
membros da gestão do CECS. A escolha do tema da Semana 
Acadêmica também foi bastante democrática. Perguntamos 
aos colegas nas redes sociais quais os debates que mais os 
interessavam e, em uma assembléia do curso, batemos o 
martelo.
Os estudantes decidiram por debater o Brasil e escolhemos 
alguns  eixos que marcam o que é ser brasileir@ e os 
desafios na construção de um país cada vez mais igualitário. 
Obviamente, a questão profissional do Cientista Social no 
Brasil também teve importância no debate. Além disso, a 
Educação, tema fundamental dentro da Universidade, 
também fez parte do da discussão.

Mesas sobre Economia, Comunicação e os Mega-Eventos que estão para ocorrer no Brasil também foram 
marcos da qualidade do debate travado a cerca da conjuntura brasileira. A crise econômica mundial e os 
níveis de desigualdade social foram tanalisados com muito êxito pelos nossos convidados 
palestrantes.Tivemos a oportunidade de realizar diversas atividades culturais envolvendo a temática 
brasileira. Sessões especiais do CineCecs, música e arte finalizaram a Semana Acadêmica em uma festa 
memorável. O Cecs agradece à todos que contribuiram e participaram! 

Recentemente houve boatos sobre o fechamento do 
Campus do Vale da Ufrgs para para pessoa de fora. Os 
estudantes são contra esta atitude que, além de 
dificultar a vida dos moradores da região que utilizam o 
termial de ônibus e os serviços públicos oferecidos no 
Campus, torna a universidade cada vez menos aberta e 
mais distante da população. O argumento baseado no 
problema da segurança não pode ser uma desculpa 
para uma atitude  como esta. Mobilizados, junto com a 
comunidades do entorno, os estudantes organizaram 
uma petição, que foi entregue ao REItor, ainda sem 
resposta. Não temos acesso à informações claras por 
parte da direção. O Cecs apoia o movimento e defende 
que processos como este devem ser amplamente 
debatidos com todas as partes afeatadas e interessadas 
da sociedade. Por uma Universidade de fato pública!

Participe da Coordenadoria de Comunicação do CECS e contribua 
com pautas e textos para o nosso jornal

cecs2012@gmail.com

Brasil, mostra a tua cara!

Para que(m) serve o Muro?
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Este ano a UFRGS completa 5 anos de implementação das cotas. Esta foi uma 
conquista garantida através da luta maciça do movimento negro e estudantil, com 
seu ápice na ocupação da Reitoria em 2007. O propósito das ações afirmativas é 
que de fato a nossa universidade represente a realidade da sociedade e promova o 
combate ao racismo e ao preconceito. A quantidade de negros na UFRGS antes da 
utilização das cotas era de 3,3%, chegando hoje à 12% autodeclarados negros na 
universidade. Esta é uma medida que tem o intuito de garantir que setores da 
população historicamente marginalizados tenham acesso ao conhecimento. No Rio 
Grande do Sul, temos uma população negra que chega à 30% (censo 2010) e 
sabemos que existe um número superior à 15% de estudantes em escola pública, 
por isso a necessidade de ampliar as cotas para que esta representação seja real na 
nossa universidade. Mas não podemos apenas defender as cotas sem também 
defender um maior investimento em educação pública de qualidade. Dentro disso, 
temos o REUNI, programa que expandiu o acesso à universidade sem garantir que 
a estrutura da mesma acompanhasse, desgastando a infra-estrutura, a assistência

Pela Manutenção e Ampliação das Ações Afirmativas na UFRGS   

estudantil e a qualidade de formação de todos os estudantes, sendo umas das justificativas para evasão dos 
cotistas. É necessário um grande investimento para garantir a permanência dos cotistas na universidade. A 
negação as cotas raciais vem, muitas vezes, permeada da afirmação de que nosso país não é racista, muito em 
função de o governo propagar o mito de democracia racial, tentando esconder as desigualdades ainda sofridas 
pela população negra na nossa sociedade. Exemplos como o ataque aos quilombolas mostram que os negros 
continuam a ser recriminados. A ADI 3239 está para ser votada no STF e, se aprovada, fará com que quase 
5000 comunidades quilombolas percam seu direito a terra.
Diante disso, vemos como obrigação das universidades públicas possibilitarem a inclusão destes setores que 
sempre foram mais explorados. Por isso defendemos a desvinculação das cotas raciais das de ensino publico, 
no intuito de combater o racismo que atinge a todos os negros. Defendemos, portanto, 25% de cotas raciais, 
25% de cotas para estudantes de escolas públicas e 10% de cotas para deficientes, para que de fato esses 
setores sejam incluídos no ensino superior. Pra isso é necessário que a universidade se prepare para esta 
inclusão, que a estrutura da universidade se adéqüe para a entrada de estudantes deficientes e que todos os 
cotistas recebam bolsa ao entrarem na UFRGS. A entrada de cotistas, alicerçada em um grande investimento 
publico em educação, fará com que, além de ser a 3° melhor universidade da América Latina, a UFRGS 
produza conhecimento ligado aos problemas sociais e que esteja de fato interligada com a sociedade, para que 
tenhamos verdadeiramente uma universidade pública e popular.

A eleição para reitor na Ufrgsl aconteceu dia 14 de junho, 
quinta-feira. A atual REItoria saiu vitoriosa e continuará seu 
reinado de pouco dialogo com os estudantes e servidores da 
universidade. Exemplo disto foi que, duas semanas antes 
das eleições, o REItor fechou a porta da reitoria na cara dos 
servidores em greve, evitando o diálogo. Durante a 
campanha, cartazes da atual gestão (chapa 2) apareceram 
por todos os campi, incluindo lugares abandonados pela má 
administração do REItor Alex. Na ESEF, onde o curso de 
dança não tem sala de aula com piso apropriado, o que 
causa a lesão nos estudantes e o abandono das aulas. No 
Direito onde o segundo semestre inicia sem salas de aulas  

para os bixos. Nas artes, onde os teatros estão fechados em função de infraestrutura prerária, comprometendo 
as apresentações de fim de curso dos colegas.No IFCH não é diferente, a biblioteca é obsoleta há anos, chove 
nos corredores, não tem iluminação e nem segurança. A reitoria que não ouve os estudantes, que construiu o 
muro dividindo a vila do Campus do Vale, separando o povo da universidade. O Cecs é contra a forma como é 
feita a eleição e os diferentes pesos que são dados para os votos dos alunos, funcionários e professores (70%/ 
15%/ 15%). Defendemos a paridade nas eleições (33%/33%/33%)

André Simões

Eleições para REItoria - Paridade Já!

Stefan Vargas



Grande parte da minha geração vive num estado constante de ápices energéticos, variando abruptamente da 

mais explosiva alegria, a tristezas e frustrações genuínas. A necessidade de sentir-se inserido e 

funcional gera no interior do estômago uma úlcera de angústia que, aliada aos sólidos sentimentos de 

capacidade e vivacidade, vai rasgando continuamente a fluidez do pensamento. 

Neste “ser” difuso, exprimem-se diversos sentimentos e sensações, em períodos muito curtos de tempo... 

São como soluços de oposições internas. Não que isso seja ruim, porque não há motivo para dizer que uma 

sequência eloquente, uma distinção, seja mais rica do que múltiplas variações de estado de espírito. Com 

a quantidade de informações disponíveis, com a quantidade de trocas – infinitas – que se realiza ao longo 

de um dia, é difícil se manter inerte e constante. Tudo é feito de apropriações, portanto, e nada existe 

sem que esteja relacionado. Eu me pergunto, então, se essas variações têm-se estendido também aos níveis 

mais profundos de interação, com aquilo que nos envolve num sentido político. Pensando no largo segmento 

conservador que igualmente me rodeia, eu indago se a reiterada constatação acerca da imensa 

individualidade do homem moderno, através do discurso do senso comum, não se confunde com uma 

incapacidade vergonhosa de saber ter opinião independente, ou contra o que está proposto. No fundo, eu 

acredito que seja uma máscara pra dissimular fragilidades humanas. O que chamamos de senso comum é o 

esconderijo das armas para desestabilizar o sistema que nos rege, uma vez que busca nos separar uns dos 

outros, ao invés de nos integrar.

Socializando Idéias

Marina Hecker

Atualmente, após 519 anos, a Cosmologia da Floresta, transmitida por meio 
da ancestralidade dos nossos avós, passadas de geração a geração, vem 
existindo e evoluindo. Porém, o descaso do Estado, a discriminação da igreja e 
sua cosmologia do deserto e o privado capitalista globalizado, exigem que 
tenhamos um olhar de Filho para Mãe com meio ambiente em que vivemos e 
com sua biodiversidade que nos  alimenta. Convocamos pelo cosmo, os 
guerreiros dos 7 rayos do arco yrys, da cosmologia da floresta, para aplicar a 
filosofia: habito,cultura e mito. Habituar no sentido da gentileza, utilidade, 
generosidade nos meios em que vivemos e habitamos. Cultura como forma de 

A Cosmologia da Floresta

aplicar o melhor do tudo já conhecido em vida e em experiência ancestral, sobre biodiversidade, 
tecnologia e cultura, para a auto-suficiência de cada região do Brasil e da natureza - Pachamama. Mito 
espiritual, quântico, físico, pessoal, profissional. Saímos do nosso habitat para sugerir que pensem se 
devem continuar maltratando a natureza, Pachamama, e sua biodiversidade ancestral de quem tanto 
falam os meios de comunicação globalizados. As pessoas continuam enganadas pela mídia e pela educação 
burocrática. Ou deixam a profecia acontecer sem avisar, com tsunamis, alimentos transgênicos, poluição 
do ar, na água, na terra, ou deixem que nós tomemos conta.

 

Ash Ashaninka

A Marcha das Vadias teve origem no Canadá (SlutWalk), a partir da declaração de um 
policial que, ao ser convidado para dar orientações sobre segurança após uma onda de 
estupros ocorridos na Universidade de Toronto, afirmou que as mulheres poderiam 
evitar o estupro se “não se vestissem como vadias”.  A declaração gerou a indignação 
nas mulheres do mundo todo, cansadas da desigualdade, da violência e da opressão 
que sofrem diariamente. Dispostas a desnaturalizar o tratamento que a nossa 
sociedade em relação aos gêneros, a Marcha aconteceu em muitas cidades e países, 
mostrando que milhares de pessoas não aceitam mais machismo. A Marcha das 
Vadias aconteceu em POA dia 27 de maio e reuniu centenas de pessoas no Parque da 
Redenção. Dispostas a denunciar a violência de gênero simbólica e aberta e a lutar por 
direitos históricos levantados pelo movimento feminista, a principal pauta da marcha 
era a liberdade! Liberdade de escolher, de vestir, de participar, liberdade de ser como 
quiser! No entanto, nfelizmente movimentos como este são criminalizados e discri-
minados por muitos setores da sociedade. Um famoso radialista da capital afirmou que não poderia levar a sério 
pessoas que se auto intitulavam vadias e que estas mulheres deveriam ir “lavar uma louça”. A lamentável 
colocação deste formador de opinião expressa o pensamento que ainda vigora na sociedade. Foi mais discutida a 
utilização do termo “vadia”, pelas grandes mídias, do que a violência que milhares de mulheres sofrem todos os 
dias. Nesse sentido, o mesmo palco da Marcha das Vadias irá receber em breve a Marcha Contra a Mídia Machista. 
A grande mídia usa dos meios de comunicação para naturalizar o preconceito, o tratamento da mulher como 
objeto ou como serviçal. Temos que mudar esta realidade! Carla Zanella

Marcha das Vadias

Do eu em sociedade...
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O XXIV ERECS/SUL, Encontro Regional dos Estudantes de 
Ciências Sociais, aconteceu em Erechim, do dia 07 ao dia 10 de 
junho. O tema do evento realizado na UFFS, Universidade 
Federal da Fronteira Sul, foi Movimento de Área e Educação. O 
Cecs organizou um ônibus e diversos estudantes da UFRGS 
estiveram presentes. As mesas pautaram as cotas, o acesso e 
permanência na universidade, infraestrutura e o movimento de 
área, visando uma organização nacional dos estudantes de 
Ciências Sociais. As discussões mostraram que as dificuldades 
dos alunos na região sul são muito parecidas. Pouco incentivo a 
pesquisa, falta de ações afirmativas, falta de segurança nas  
universidades e pouca infraestrutura, bibliotecas que não

ERECS

atendem a demanda de livros e laboratórios que não atendem os horários noturnos. O debate sobre 
infraestrutura, tendo o campus Erechim da UFFS como exemplo, mostra a seriedade do assunto, já que desde 
sua criação, em 15 de setembro de 2009, a universidade não tem sede própria e os alunos tem suas aulas num 
seminário. O diálogo com os colegas mostrou que falta no atual governo estadual e federal um trabalho com 
mais seriedade na área da educação e não há mais como continuarmos com os cortes de verba, dificultando 
condições de trabalho e salários, de estudantes e trabalhadores na área do ensino. A greve dos professores do 
estado e as mais de 50 instituições federais de ensino em greve no país, chamam a atenção. Queremos um 
trabalho sério no ensino público, queremos uma educação de qualidade, que os professores recebam salários 
dignos, que os professores tenham plano de carreira, que escolas e universidades tenham uma boa 
infraestrutura e que os alunos possam contar com ações afirmativas que os auxiliem no processo de 
aprendizado.

ENECS
O CECS também organizou um ônibus para o 27º Encontro Nacional 
de Estudantes de Ciências Sociais, em Santa Maria, de 21 a 28 de 
julho. O tema do encontro foi Democracia e Educação: Libertar para 
romper fronteiras. Mesas, plenárias, grupos de apresentação de 
trabalho e discussão foram as formas de gerar o debate. Os sub-
temas debatidos foram: Educação: Ciências Sociais no Ensino Médio; 
Educação Popular; Sistema Educacional. Democracia: Atuação em 
Ciências Sociais; Movimento Estudantil; Movimentos Sociais. 
Democracia (Opressões): Criminalização da pobreza, Drogas, 
Mulheres e Violência de gênero. Um tema comum dos debates foi a 
precarização do ensino e como lidar com a expansão do Ensino 
Superior: exigir a expansão com qualidade, bem como medidas para a 
permanência dos estudantes na universidade. Entendemos a ANECS 
como peça fundamental na articulação dos estudantes em defesa do 
ensino e esta deve estar presente nas universidades como um 
instrumento de luta para as demandas dos estudantes de Ciências 
Sociais. Infelizmente, o encontro demonstrou uma grande deficiência 

em agregar estudantes, como o exemplo da Uni-Oeste, do Paraná e da própria Ufrgs, que levou poucos 
estudantes para o Enecs, que aconteceu na própria região geográfica das escolas. A Universidade da Fronteira 
Sul, do Campus Erechim, que organizou o ERECS 2012, levou somente um aluno. Consideramos que o tempo 
de uma semana para o encontro precisa ser repensado, levando em consideração os colegas que precisam 
trabalhar. Lamentamos o cancelamento do Ato em Favor da maior Greve Federal na Educação da e os atrasos 
nas assembléias e no calendário geral do evento, que nos levou a uma plenária final das 11h do dia 27 de julho, 
até as 3h da manhã do dia 28, prejudicando a qualidade do debate e construção da ANECS. Durante o 
Encontro foram aprovadas as duas principais bandeiras que o movimento de área irá levantar: Remoções de 
populações urbanas e rurais e a Ciência Social no Ensino Médio, sendo que a UFRGS ficou responsável pelo 
grupo de trabalho que discutirá a formação e a atuação do profissional da área de Ciências Sociais. O próximo 
ENECS será no Ceará.
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O estudante e a greve, paradigma ou complemento?
Em 1992 o Brasil ainda se ambientava com a nova ideia de 
democracia e participação popular nas instâncias do poder, 
quando um grupo de estudantes, inicialmente pequeno, 
indignados com os abusos dos políticos, pintou suas caras e 
saiu às ruas. Duas décadas depois, o movimento histórico que 
tomou força e conquistou a saída do presidente Collor do poder 
já não é mais novidade, mas um exemplo.
Entenda a Greve de 2012
Em 17/05/2012 o Sindicato dos docentes do ensino superior 
(Andes) fez um chamado para uma greve. 35 dias depois temos 

quase 90% das Universidades Federais em greve no país, isso porque o reajuste anual dos salários, que é lei, 
não sai do papel desde 2010. Os planos de carreira e estruturação docente foram arremessados ao lixo com o 
programa Reuni, que ampliou desenfreadamente as vagas nas federais e não foi capaz de ampliar a estrutura e 
as condições necessárias para que houvesse essa ampliação com qualidade. A comunidade acadêmica 
também é composta por técnicos administrativos, que sofrem há cinco anos sem aumento salarial. Recentes 
projetos de lei pretendem diminuir ainda mais os rendimentos dos técnicos, que hoje possuem o pior piso 
salarial do funcionalismo público federal.
Mas e o que estudante tem a ver com isso?
A formação acadêmica é a mais importante das etapas de formação profissional de futuros docentes e 
profissionais de diversas áreas. A Universidade tem papel crucial na vida destes futuros profissionais e nós, 
como estudantes, temos pelo legado que deixaremos para o futuro, assim como fizeram os estudantes em 92. 
São 30 Universidades Federais entraram em greve estudantil e em todas as reivindicações são as mesmas: 
infraestrutura básica, bolsa mais bem remunerada e democracia.

E a UFRGS, como vai?
O docentes da Ufrgs aprovaram a greve. Porém, entraram 
atrasados, no início das férias, retomando o trabalho 1 mês 
depois. Os técnicos-administrativos paralizaram desde o dia 11/6. 
A Assembléia Geral de Estudantes da UFRGS do dia 11/6, que 
aprovou o apoio à greve, contou 400 estudantes. O voto do 
estudante vale menos nas decisões institucionais, nossos 
currículos são construídos sem sermos consultados. Não existe 
democracia! Nos faltam locais de xerox e prédios inteiros, como 
nos casos do I.A. e do Direito. Não temos bibliotecas suficientes 

e nem funcionários para que elas abram no turno da noite, sem contar a infraestrutura básica como bebedouros, 
banheiros etelefones públicos. A pergunta que fica é, que UFRGS queremos deixar para nossos filhos? Para 
além das vitórias conquistadas nesse processo de greve, é necessário que deixemos mais uma vez o exemplo, 
como em 92. Exemplo de que a luta pelos nossos direitos é um dever estudantil e não daremos um passo atrás!

Greve nas Federais

Guilherme Andreis

Voce + Cecs
Estao chegando 
novas mochilas 

canecas e 
camisetas do 

Cecs

Vem ai...


