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Curitiba abril de 2006 

Esta é uma proposta do Movimento Passe Livre de Curitiba para dinamizar e facilitar a 

organização da luta pelo transporte estudantil gratuito. A presente proposta é fundamentada na 

experiência do MPL local, bem como nos princípios e resoluções do MPL Nacional. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O MPL é um movimento social autônomo, horizontal, apartidário *1 (mas não anti-partidário) 

e pluralista. Como tal, se organiza sem hierarquias e democraticamente para mobilizar a 

população (principalmente estudantes) para a luta. Necessitamos de uma organização 

descentralizada, comandada com autonomia e responsabilidade pelos próprios estudantes, em 

cada colégio ou universidade. Somente assim a bandeira do Passe Livre será empunhada de 

forma consciente, legítima e sem a dependência de estruturas burocráticas. Dessa necessidade o 

Movimento Passe Livre de Curitiba resolveu se organizar em núcleos autônomos. 

 

São chamados Núcleos Autônomos por dois motivos: 1. Sua criação não depende do grêmio ou 

Centro Acadêmico de determinado colégio ou faculdade, mas apenas da vontade e iniciativa 

dos estudantes. 2. A partir desse espaço se constrói a luta do Passe-Livre. Os Núcleos não são 

hierarquicamente inferiores ao MPL da cidade, mas o compôe e fortificam. Seu espaço de 

atuação é funcional, ou seja, serve para o MPL se inserir nos colégios e faculdades. Cada 

núcleo tem autonomia para se organizar dentro de suas bases, de acordo com as suas 

necessidades reais: pode realizar um calendário próprio de luta dentro de seu espaço e realizar 

manifestações em sua região. Porém as iniciativas táticas dos núcleos devem estar de acordo 

com a estratégia do MPL de Curitiba e com os princípios do movimento Nacional. É vital a 

participação de membros de cada núcleo nas reuniões do coletivo municipal do MPL de 

Curitiba. 



 

 

2. OBJETIVOS DO MOVIMENTO 

 

O Movimento possui objetivos de curto, médio e longo prazo, cuja força que colocamos nele 

varia de acordo com a avaliação da situação e o momento histórico que se passa. 

 

* Contra qualquer aumento da tarifa do transporte coletivo - É um objetivo de curto prazo do 

Movimento. Entendemos que as pessoas não suportam qualquer aumento na tarifa do 

transporte. O desemprego em alta, a renda do trabalhador sempre caindo, que a tarifa atual já é 

absurdamente alta e que nenhum aumento pode ser aceito. 

 

*Passe-Livre para estudantes e desempregados: Entendemos o Passe-Livre como a melhor 

forma de efetivar o que está escrito na Constituição, quando ela garante o acesso e a 

permanência a educação, cultura e lazer. Frente a atual situação econômica das famílias, o 

Passe-Livre deixa de ser só a efetivação da lei para se transformar em investimento social, 

tendo em vista o impacto que a gratuidade do transporte gera na renda familiar. O Passe-Livre 

deve ser entendido também, como formação integral do estudantes/cidadão, por servir de 

acesso aos bens culturais da cidade. Indo em encontro a essa perspectiva de integração cidadã, 

defendemos a universalização do Passe-Livre a todos os estudantes, independente da classe 

social. Estendemos essa iniciativa aos trabalhadores desempregados, sendo necessário a defesa 

frente a mercantilização do transporte público. 

 

* Desmercantilização do transporte: que ele seja público, gratuito e de qualidade - Em nossa 

análise, não é apenas o passe livre que vai resolver o problema do transporte. A todo momento, 

pelas razões de mercado, as empresas de ônibus vão querer aumentar o preço da tarifa. Mas 

para quem ganha um salário de miséria, o valor da passagem já chegou a um preço abusivo. O 

transporte deve ser subsidiado pelo Estado. O Brasil tem uma alta carga tributária, mas 

ninguém vê onde está sendo aplicado o dinheiro (usado para pagar dívida lá fora). Porque não 

aplicá-lo no transporte e garantir o direito a locomoção gratuita para todas as pessoas? Além 

disso, a preocupação principal deve ser a qualidade do transporte. Para tanto, sua gestão deve 

ficar por conta de quem trabalha (motoristas e cobradores) em conjunto com a população que 

utiliza os ônibus. 

 

* Desenvolver experiências para a superação do Capitalismo e a construção de uma sociedade 

justa e com democracia direta - O MPL acredita ser necessário superar o Capitalismo. O Atual 

estágio de caos social, pela violência do luxo de uns e miséria de outros, mostra que este 

sistema social não nos serve. Para modificá-lo, precisamos tomar a história em nossas mãos, 

em movimentações capazes de quebrar a lógica do trabalho alienado e da exploração de uma 

pessoa sobre outra. Chegar a esse estágio requer toda a  consciencia da atividade: que cada 

pessoa se sinta responsável pela transformação da realidade. O MPL se coloca, então, como 

uma ferramenta para pensar um setor econômico dominado pelo capitalismo (os transportes) e 

realizar lutas que o transformem pela democracia direta. 



 

 

3. HISTÓRICO EM CURITIBA 

 

Como em outras cidades, Curitiba teve a luta pelo transporte como bandeira estudantil nos anos 

80 e 90. A partir de 2003, ocorreram diversas revoltas pelo Brasil, sendo as mais importantes 

delas a Revolta do Buzu, em Salvador, e em 2004, a Revolta da Catraca, em Florianópolis. Esta 

explosão incentivou que o movimento estudantil curitibano assumisse a bandeira do passe livre 

integral. 

Mas as revoltas que aconteceram não demonstraram somente a vontade da juventude. Elas 

trouxeram um novo tipo de organização: sem os vícios de aparelhamento *2, burocratização e 

autoritarismo das entidades estudantis. Daí a necessidade de auto-organização com novas 

metodologias, envolvendo novos princípios e com enfrentamento direto para conquistar vitórias 

reais. 

No 1º Semestre do ano de 2005, o grupo que tentava constituir o MPL buscou a criação dos 

núcleos. Pretendia se organizar os núcleos pelas entidades, mas elas muitas vezes ficavam 

presas a uma agenda que não tinha o passe-livre como prioridade. Além do mais, o MPL estava 

impregnado de divergências, sem um projeto que agregasse as diferentes bandeiras e pessoas 

que pretendiam assumir o movimento, reproduzindo dentro de sua organização as disputas que 

as entidades traziam de fora. 

Ainda no início de 2005, foi produzido um folheto alertando a população sobre um possível 

aumento da tarifa de ônibus e chamando os estudantes para um ato. Os argumentos vinham do 

Fórum Popular de Transporte. Acontece que o Prefeito, numa jogada demagógica e 

politicamente articulada, subsidiou a redução de 10 centavos e atendeu parte das reivindicações 

do Fórum, conseguindo com isso acabar com o Fórum Popular de Transporte. Mas continuou a 

tentativa de construção do MPL. 

 Mais tarde, se pensou em fazer uma cartilha explicando o que era o Passe-Livre e como 

funcionava o MPL. A cartilha saiu, com muita dificuldade, sendo a primeira iniciativa 

pedagógica do movimento. 

Na segunda metade de 2005, o MPL de Curitiba sofreu com mais intensidade um 

tensionamento interno, que demonstrou que o aparelhamento pode acontecer através de 

partidos, como também de grupos que atuam como um bloco, sem a intenção de construir 

coletivamente. Esta tensão resultou na falta de uma proposta eficiente para a construção dos 

núcleos. Tendo como única iniciativa nesse aspecto a pré-construção de um Comitê pró Passe-

Livre no CEFET, no final de 2005. 

 

A construção dos núcleos nos colégios e universidades é prioridade para o ano de 2006!!! 

 

Atualmente o MPL de Curitiba tem Núcleos Autônomos no ensino médio do CEFET, Colégio 

Estadual do Paraná e Campus Politécnico da UFPR. Todos em em fase inicial ou em 

experiência, o que abre a possibilidade de uma construção coletiva dentro da realidade desses 

espaços. 

 



 

 

        Superado os erros, o MPL conseguiu em 2005:  
 

           30/07/2005 – AÇÃO DIRETA NA 2º PRÉ-CONFERNÊNCIA DAS CIDADES 

 

No sábado de 30 de Julho, 13 militantes do MPL entraram acorrentados, segurando uma faixa onde se lia "estudante não é burro, tem 

direito e vai pra rua". Os militantes pararam em frente à mesa da conferência e questionaram a ausência da pauta do Passe-Livre no 

Plano de Desenvolvimento Urbano de Curitiba, as indagações foram recebidas com palmas pelos representantes dos movimentos 

sociais e sindicatos. No domingo, após muito embate nos grupos de trabalhos, foi aprovada a proposta do passe-livre para estudantes 

e desempregados entre as 15 propostas gerais da Pré-Conferência. 

19/10/2005 – 1º APARIÇÃO DO MPL NA CÂMARA DE VEREADORES 

Neste dia, o MPL compareceu sem ser convidado a uma sessão da Comissão de  Legislação e Justiça na Câmara de Vereadores, onde 

conseguiu marcar para o dia 9/11 uma Audiência Pública para a discussão de 2 projetos de Leis que tratam do Passe Escolar. 

26/10/2005 – ATO NACIONAL PELO PASSE-LIVRE 

O MPL levou 300 estudantes até a URBS, para entregar sua Carta de Reivindicações, onde cobrava, entre outras coisas, o Passe-Livre; 

a redução da tarifa; a licitação transparente de todas as linhas (conforme decisão judicial); e abertura da caixa-preta do transporte. 

Conseguiram uma declaração da URBS, se comprometendo num prazo de 30 dias, dar a reposta a essa carta. No mesmo dia, O MPL foi 

para Câmara de Vereadores, acompanhar a Audiência Pública do Projeto de Lei do vereador Valdenir Dias (PTB), que propõe a 

concessão de 40 vales-transporte para os líderes de associações comunitárias. O MPL estava lá para perguntar: Por que não conceder 

a isenção  para o conjunto da população? 

05/11/2005 – MPL X JORNADA JOVEM DA PREFEITURA 

A discussão do Passe-Livre foi recebida como discórdia pela a organização da 1º Jornada Jovem. Após um protesto feito na presença 

do Prefeito Beto Richa  durante a abertura do evento ocorrido na sexta, o MPL voltou no sábado para reivindicar o Passe-Livre. Sendo 

recebido com hostilidades pela a organização do evento, composta por assessores da Prefeitura e pela Juventude do PSDB, o  MPL não 

se intimidou e compareceu no sábado, porém foi barrado pelos organizadores no credenciamento e depois expulsos a força. Outros 

estudantes já cadastrados forma barrados por pertencer ao MPL, bem como pessoas que  realizavam criticas as políticas da prefeitura 

e a metodologia do evento. Os excluídos se somaram ao MPL que fazia vigília na porta da FESP, local do evento. Na saída o MPL 

realizou protesto, tendo boa aceitação dos/as estudantes participantes. 

09/11/2005 – AUDIÊNCIA PUBLICA NA CÂMARA DE VEREADORES 

O MPL se fez presente novamente na Câmara, desta vez para uma Audiência Pública marcada pelo próprio Movimento, onde se 

discutiu 2 projetos de lei:  um pretende punir os estudantes que "furam" os ônibus; e outro que visa ampliar o acesso do Passe-

Escolar. O MPL pediu retirada do primeiro projeto que pretendia punir o estudantes. Para o segundo projeto, foi sugerido uma  

emenda que contemple o Passe-Livre para todos os estudantes. 

16/11/2005 – MPL CONSEGUE BARRAR PROJETO DE LEI QUE PRETENDIA PUNIR OS 

ESTUDANTES 

 

Na quarta-feira, dia 16 de novembro, o MPL conseguiu barrar na Comissão de  Legislação e Justiça o Projeto do vereador Pastor 

Gilson, que pretendia punir os estudantes que fossem flagrados furando ônibus. O MPL entendeu essa iniciativa como perigosa, pois 

poderia criminalizar os estudantes e o  Movimento, bem como considerou a proposição como inconstitucional, pois fazia o município 

legislar em matéria penal. 

25/11/2005 – RECEBIMENTO DA RESPOSTA DA PREFEITURA 

Nesse ato, o MPL se fez presente e recebeu a Carta Resposta da Prefeitura, na  qual a administração municipal se eximia de qualquer   

responsabilidade perante o Passe-Livre. Os estudantes responderam esse descaso bloqueando as ruas em frente da Prefeitura. 



 

RESULTADO: 

O Movimento Passe Livre de Curitiba soma mais uma vitória na luta por um  transporte público, 

democrático e sem exclusão. Consolida-se como um Movimento bem articulado conseguindo abrir um 

espaço de dialogo permanente dentro da Câmara de Vereadores. 

 

4. PROPOSTA PARA A FORMAÇÃO DE NÚCLEOS AUTÔNOMOS 

 

Composição: mínimo de 4 (quatro) pessoas, para cobrir as funções essenciais no núcleo. A 

organização deve ser feita por pessoas ativas e com iniciativa, sem discriminação de cor, sexo, 

ideologia e experiência. O núcleo se constitui a partir da união de pessoas interessadas em 

construir o MPL e lutar pelo Passe-Livre. Deve se ter atenção a reciprocidade entre os 

membros. 

 

4a. GRUPOS DE TRABALHO 

 

São quatro os trabalhos fundamentais de um Núcleo Autônomo do MPL. As funções 

inicialmente devem ser dividas por indivíduo, mas com o ingresso de novas pessoas elas podem 

ser estabelecidas por Grupo de Trabalho (GT). Aconselha que os membros não acumulem mais 

de uma função ou que façam parte de mais do que um GT. 

GT de Coordenação Instrumental: tem a função de secretariado: a) escrever atas e relatórios; b) 

conseguir as autorizações com a coordenação ou direção do colégio ou faculdade para as 

atividades do MPL (exibição de vídeos, palestras, reuniões, etc); c) manter contato com o 

coletivo municipal do MPL de Curitiba. 

GT de Mobilização e Agitação Política: deve ser o GT com mais pessoas, cujas tarefas são: a) 

fazer a agitação com os estudantes para os atos e atividades do MPL; b) organizar a bateria do 

núcleo, passar as músicas e palavras de ordem; c) informar aos estudantes sobre o que o MPL 

está fazendo e qual o caráter do ato; d) criar uma comissão de ordem, responsável pela 

segurança dos estudantes que irão para os atos, desse modo cada núcleo se responsabiliza pelos 

estudantes de sua base; e) propagandear a luta do Passe-Livre. Para isso as pessoas desse GT 

devem estar com o discurso do MPL na ponta da língua, afim de conseguir a adesão ou apoio 

de mais pessoas ao movimento. 

GT de Propaganda e Informação: deve ser o segundo maior GT, tendo por responsabilidade: a) 

comunicação do núcleo, através de informativos e outros meios; b) confecção dos materiais do 

MPL como faixas, cartazes e panfletos; c) um acervo histórico (memória) do MPL. 

ATENÇÃO! Não confundir Propaganda com publicidade e marketing. Não estamos atrás de 

votos ou querendo vender um produto. A propaganda do MPL é uma COMUNICAÇÃO, 

devendo estar atenda para o que as/os estudantes vivem, pensam e querem fazer. A luta pelo 

Passe-LIvre deve ser uma luta social justa e coerente.  

GT de Finanças e logística: responsável em conseguir apoio material e logístico para o núcleo, 

ou seja, tem a função de conseguir dinheiro, xerox, papel, tinta e tudo o que for necessário para 

as atividades. Deve ser composto por pessoas organizadas e responsáveis, para estar em dia 

com a contabilidade e emitir balanços. Deve ser econômico e aberto a prestação de contas. 



 

IMPORTANTE: O GT de Mobilização e o GT de Propaganda são, juntos, responsáveis pela FORMAÇÃO 

teórica e política do núcleo. 

Cada GT tem autonomia para realizar suas tarefas, mas com a obrigação de manter o núcleo informado nas 

reuniões, listas de email ou outra forma de comunicação interna. Os GTs podem trabalhar juntos para realizar 

outras tarefas. 

 

4b. COMO SE DECIDEM AS COISAS 

 

Reuniões: é na reunião que se delibera, ou seja, se decidem as ações do núcleo. Elas devem ser 

abertas e qualquer pessoa pode participar, sendo ela do núcleo ou não. Os encontros devem ser 

periódicos, sempre no mesmo dia da semana, horário e local. As reuniões devem começar no 

horário e deve se cobrar a pontualidade dos membros. Aconselha-se uma espera de no máximo 

15 minutos.  

Como fazer uma reunião: Existem 2 tipos de reuniões: a reunião ordinária, que ocorre sempre 

na mesma hora e local; e a reunião extraordinária, que é a reunião convocada quando acontece 

alguma coisa grave ou quando se tem algo urgente a ser feito. 

Antes de começar a reunião, deve-se definir qual membro do GT de Coordenação Instrumental 

fará a ata. Definir também uma pessoa de qualquer GT para ser moderador/a, ou seja, facilitar a 

discussão mantendo a pauta, inscrevendo a ordem das pessoas que querem falar e se precisar 

controlar o tempo de fala. 

Feito isto, começam os informes, tendo uma coisa clara: não se discute informe, apenas se 

informa. É aí que cada GT presta conta de suas atividades com o núcleo. E o coordenador 

instrumental ou quem foi na reunião do coletivo MPL de Curitiba deve passar os 

encaminhamentos da ultima reunião. Só depois disso começa a discussão. Toda a reunião deve 

ter uma pauta, que deve ser construída antes da reunião. É preciso  ler a pauta e adicionar 

possíveis sugestões no começo da reunião.  

Não é preciso dizer que as pautas devem ser discutidas de forma calma e civilizada, cada uma 

na sua ordem. Quando uma pessoa fala, dentro do seu tempo, as demais escutam tudo o que ela 

tem a falar. Caso haja algum complemento ou se queira contestar o que foi falado, deve se 

levantar a mão e pedir a fala para moderação. IMPORTANTE: para garantir horizontalidade e 

participação, a moderação pode priorizar a fala das pessoas que, no meio da discussão, ainda 

não falaram. 

Para acelerar a reunião, melhor que os membros sejam breves. Uma sugestão para o tempo de 

fala é o limite de 2 minutos, a ser prolongado em 1 minuto.  Este limite deve ser acordado pelo 

grupo. Caso haja concordância com o que é falado, os membros podem dizer "OK", em voz 

baixa e de forma que não atrapalhe quem esteja falando. Se você concorda com o que a pessoa 

diz não precisa repetir na sua fala. Peça a palavra apenas para complementar algo que seja útil. 

Se você NÃO concorda, espere sua vez. Não interrompa, não faça caretas ou barulhos de 

reprovação.  

Destaque: Respeito e construção são palavras chaves para o consenso democrático que o MPL 

procura. Pense que numa reunião podem haver divergências, mas elas são políticas.  

 



4c. ATUAÇÃO DO NÚCLEO  

 

Área de atuação de um núcleo: é o colégio ou faculdade onde o núcleo esteja sendo feito. Caso 

seja uma universidade, podem ser organizado os núcleos por campus. 

Lembrando que cada Comitê tem como função: 

 

- esclarecer as pessoas sobre a realidade em que se encontra do sistema de transporte público 

(sua história, a exploração privada pelas empresas, seu uso político eleitoreiro, a condição de 

trabalho de motoristas e cobradores, os problemas nas linhas, o sucateamento dos ônibus, a 

falta de participação popular, etc.); 

- propagandear a luta do Passe-Livre, fazendo informativos e cartazes, demonstrando 

argumentos, incitando a discussão; 

- mobilizar para os atos do MPL; 

- contribuir para o crescimento do MPL. 

 

Para poder realizar seus objetivos, o Comitê precisa tornar-se uma referência política respeitada 

pela população. Isto supõe que seus membros devem ter fibra e garra para terem uma boa 

atuação no MPL, sem prejudicar seus estudos! Também devem ter humildade e não se acharem 

superiores porque participam do MPL. Devem estar preparados/as para as cobranças por parte 

de alunos, professores e parentes. Por isso é importante uma boa formação política e uma boa 

argumentação. 

 

 

4d. PROCESSO (formação do núcleo passo a passo) 

 

Passos para se construir um Núcleo Autônomo: 

 

Passo 1 

Conhecer o local onde o núcleo será construído e procurar por pessoas dispostas para 

participarem dessa empreitada, evitando "oba-oba" e brigas internas. Pode se começar esse 

trabalho de conhecimento conversando com os estudantes, professores e trabalhadores. Durante 

esse trabalho deve se chegar a algumas respostas, por exemplo, o nível de organização dos 

estudantes e se existem pessoas de forcas políticas no colégio ou faculdade, tanto os 

funcionários como estudantes. É importante saber como anda o sindicato ou associação que 

representa os trabalhadores desse local e se são de confiança. O mesmo se diz em relação as 

direções e coordenações dessas instituições. Nesse primeiro passo é importante que alguém que 

faça parte desse pré-núcleo entre em contato com o MPL de Curitiba e peça para que o coletivo 

indique alguém para acompanhar as reuniões. 

 

 

 

 

 



Passo 2 

 

Após ter feito o trabalho de reconhecimento, se pode estabelecer um plano de construção do 

núcleo. O Plano de Construção do Núcleo se refere a uma série de reuniões ou encontros onde 

são lidas e discutidas as resoluções do MPL Nacional, bem como a Carta de Princípios do 

coletivo de Curitiba. O objetivo dessas reuniões é a conscientização das pessoas sobre como 

funciona o MPL e a luta pelo Passe-Livre. As reuniões de construção do núcleo devem ser 

amplamente divulgadas no local. Nessa etapa inicial não se terá uma divisão de função clara, 

pois o núcleo ainda está se formando. Em cada reunião deve se ter a presença de uma pessoa do 

coletivo do MPL de Curitiba para ajudar na organização e agilizar esse processo. Em cada 

reunião o núcleo deverá relatar ocorrido e a lista das pessoas presentes. Aconselha-se que essas 

reuniões sejam semanais com local e horário definido. Antes de se seguir próximo passo, deve 

ocorrer pelo menos 3 encontros. 

 

Passo 3 

 

Depois de ter lido e discutido todas as resoluções do MPL, o núcleo deverá fazer uma CARTA 

DE ADESÃO ao coletivo de Curitiba, dizendo que discutiu todas as resoluções e tirando 

posicionamento positivo a elas. A carta é encaminhada para o coletivo municipal por um dos 

contatos que estavam ajudando na organização do núcleo. Se o núcleo-em-formação tem 

dúvidas ou questionamentos sobre as posições do MPL, encaminha uma CARTA DE 

SUGESTÕES, que deve ser lida e avaliada pelo coletivo municipal antes de completar a adesão 

do núcleo. A partir da adesão se define de quem irá compor os Grupos de Trabalho. Aconselha-

se que as pessoas que irão compor os GTs devem ter uma certa aptidão a função que irão 

realizar. As reuniões prévias dos GT podem indicar isso.  

 

Passo 4 

 

Após o pré-núcleo se tornar um núcleo de base realmente constituído, deve se tirar um plano de 

atuação primário para ser executado em no máximo dois meses. Nesse plano tem que se buscar 

como prioridade o trabalho de conscientização dos estudantes para a luta do Passe-Livre. Esse 

trabalho pode começar com a exibição dos vídeos* do MPL, com a realização de um debate. 

Também deve ser feito um informativo do MPL, ou seja, deve se iniciar o trabalho de 

propaganda para os estudantes entrarem de cabeça na luta do Passe-Livre.  

Aconselhamos 2 estratégias para a exibição do vídeo do MPL, uma delas é a realização de 

reunião por salas, alas ou períodos dentro do colégio, para preparar os estudantes para a 

exibição do vídeo. Nessa primeira estratégia se pensa numa exibição do vídeo com debate em 

um auditório grande, para várias pessoas, sendo necessário a liberação dos alunos para essa 

atividade. Esse processo deve ser pensado para pelo menos 3 semanas. A outra estratégia se 

baseia numa tática descentralizada, onde o núcleo poderá realizar uma série de exibições e 

debates de no máximo 40 minutos para um número reduzido de alunos. A realização dessa 

atividade pode ser feita no final das aulas ou no intervalo, ou pode se pedir o apoio de algum/a 

professor/a confiável, com reconhecido apoio ao Movimento. Deste modo, se pede para ela/e 



liberar uma aula para a realização dessa atividade. Nesta estratégia, deve se pensar num 

calendário que cubra todas as turmas num prazo de 2 meses. É importante estar atento ao 

calendário de provas!! 

 

Passo 5 

 

A partir daí, começa um trabalho mais forte de agitação e propaganda da luta do Passe-Livre. 

Tem que se ter claro que boa parte dos estudantes pode se mobilizar apenas para os vídeos ou 

os atos, desanimando com as outras atividades. É preciso trabalhar um projeto de formação 

política dessas pessoas, através dos informativos do MPL ou de plenárias realizadas no pátio. 

Por outro lado, outras pessoas vão querer se inserir efetivamente no núcleo. Não deixe as 

pessoas "boiando", procure encaixa-las dentro do grupo para que possam usar suas 

potencialidades individuais, ou seja, deixe a pessoa ajudar a luta com aquilo que ela sabe e 

gosta de fazer. Também terá que se tomar cuidado para que a divisão de tarefas não 

sobrecarregue apenas uma pessoa ou apenas as mesmas pessoas. Todo o núcleo tem que 

participar e a sua participação no MPL não pode prejudicar seus estudos. Tomando cuidado 

com esses possíveis problemas, o núcleo poderá organizar atividades de acordo com suas 

necessidades, bem como ajudar na construção do MPL de Curitiba, seja propondo ações ou 

ajudando a fundar outros núcleos em outros colégios ou escolas. 

 

Passo 6 

 

O núcleo deve manter um trabalho constante de conscientização, bem como prover meios de se 

auto-financiar. Podem ser feitas muitas atividades neste sentido, desde de que não prejudique o 

coletivo do MPL de Curitiba ou que não seja contrário aos princípios do MPL Nacional. É de 

se esperar que esse tipo de atividade possa gerar uma cobrança a outras forças políticas que por 

ventura não participem do MPL, como também poderá gerar uma cobrança ao grêmio, CA ou 

DCE que não participa do MPL.  

 

Também se deve ser ter claro que o MPL não participa de eleição nenhuma e que ele não pode 

apoiar determinada força durante disputas eleitorais. Porém isso não impede que os membros 

do MPL participem de disputas, desde de que não utilize o nome do movimento para se 

beneficiar. 

 

Destaque: É importante defenderem os espaços de atuação do MPL.  

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Glossário 

*1 - Apartidário, mas não antipartidário - Significa 

que Partidos políticos, enquanto organização, não 

participam do Movimento. Entretanto, militantes de 

partidos, enquanto indivíduos, podem participar desde 

que aceitem os princípios e objetivos do Movimento e 

se identifiquem, durante a luta, apenas como militante 

do MPL. 

*2 - Aparelhamento - Quando as pessoas trazem 

posições consolidadas dentro de seus partidos ou 

grupos políticos, tentando impor ao movimento sua 

vontade. Sendo que o MPL busca uma construção 

coletiva e orgânica, não um espaço de disputa entre 

entidades ou projeção das mesmas. 
 

 

Glossário Jurídico  (contribuição –  Frederico) 

Constituição: é a norma máxima que rege um ordenamento jurídico, que controla o Estado e que cria o Estado. 

A Constituição se estabelece através de um núcleo de direitos de proteção do cidadão, chamado de Garantias 

Fundamentais, ou seja, uma esfera de proteção do indivíduo frente ao Estado. A Constituição é superior ao 

Estado. Além das Garantias Fundamentais a Constituição impõem ao Estado outros direitos chamados de 

Sociais, Econômicos, Culturais, que são direitos a determinados grupos sociais, interpessoais, que podem ser a 

prestação de um Serviços Públicos. Obs: (i) Diferente do que a mídia diz, o Direito Social não é a mesma coisa 

que o assistencialismo, que é uma forma de barganha do Estado com as camadas oprimidas. (ii) Direitos 

Fundamentais e Direitos Humanos são sinônimos. 

Importante: a atual Constituição foi fruto de uma ruptura política com a Ditadura Militar, foi fruto de uma 

ampla mobilização popular. Por exemplo, mais de 5 milhões de pessoas passaram pelo Congresso propondo 

emendas durante a Assembléia Constituinte. A Constituição saiu muito melhor do que a encomenda, pois houve 

pressão popular que obrigou os políticos a votarem a contra-gosto a favor do interesse do povo. Uma nova 

Constituição agora ou uma revisão constitucional não melhorara o nosso ordenamento jurídico porque a 

correlação de forças é desfavorável ao povo. Não temos força pra pressionar os políticos. 

 

 

Direito: é a regulamentação das relações sociais das pessoas entre as pessoas, do Estado com as pessoas ou dos 

Estados com outros Estados. Também pode ser entendido como a linguagem do poder que conduz todo o 

emaranhado de redes sociais dentro do jogo de correlações de forças. Entende-se pessoa como um ente com 

personalidade jurídica, que pode ser uma pessoa física - que é uma pessoa no sentido vulgar ou pessoa jurídica - 

que pode ser uma empresa, ong, sindicato e etc. Nem todo o ente tem personalidade jurídica e a falta 

depersonalidade jurídica não deixa de conceber direito. 

 

O Direito pode ser classificado como: 

 

− Direito Positivo - que é apenas o que está na Lei posta pelo Estado; 

− Direito Objetivo - que é um conceito mais amplo, que abrange todas as normas tanto oriundas do Estado 

como de outros grupos sociais ou padrões culturais; 

− Direito Subjetivo – é o nosso poder jurídico de agir utilizando as leis nas situações concretas, por exemplo: 

quando se tem um problema e utilizamos a lei para resolver esse problema por conta ou através de um 

advogado. 

 

Estado: é uma sociedade política que teoricamente tem por finalidade a organização social e a manutenção da 

ordem. Nesse sentido o bem-comum é o interesse coletivo que deve sobrepor o interesse individual. Em teoria, o 

Estado se constituí através de um Contrato Social, onde seus cidadãos delegam parte de sua vontade para a 

construção de um vontade coletiva. Para a manutenção da ordem o Estado pode utilizar-se da coação política, ou 

seja, da violência para impor a sua vontade política. O Estado sempre é escrito com letra maiúscula quando se 

refere ao Estado – organização política, que também pode ser um Estado de Unidade Federativa como o Estado 

do Paraná. 



Estado Brasileiro: é formado por Municípios, Estados e pela União Federal através de um pacto federativo. As 

esferas políticas são a Municipal onde quem governa é o Prefeito, a Estadual onde quem governa é o 

Governador, e a esfera Federal onde quem governa é o Presidente. Teoricamente quem manda no Estado é o 

povo, porém na prática são as oligarquias reacionárias que estão no poder desde a época colonial. O Estado 

Brasileiro é fruto de uma construção política sem participação popular, salvo o episódio da Assembléia 

Constituinte de 1988. Desse modo, temos um Estado ainda sofre de vícios oriundos se seu processo histórico de 

construção, mas ao mesmo tempo possui uma série de inovações no que se refere as políticas sociais. Temos um 

Estado contraditório e com Leis ambíguo-as. 

 

Poder Político: é a capacidade de se impor uma vontade sobre as pessoas, pode ser uma forma de se obter uma 

pretensão (comportamento) de um determinado grupo frente a autoridade. O Estado detém o Poder Político e por 

isso ele se impõem sobre as pessoas, utilizando-se da violência. Teoricamente o poder emana do povo e é 

exercido pelo Estado para o povo. 

 

Os 3 Poderes: o poder político é um só, mas ele é organizado através de uma forma tripartida, ou seja através da 

tripartição de poderes. 

− Poder Executivo é o que executa a Lei 

− Poder Legislativo é o que cria a Lei 

− Poder Judiciário é o que julga a Lei, quando ocorrem as lides (tretas) no caso concreto. 

 

Poder Popular: é o poder social construído pelas pessoas fora das esferas do Estado e fora de qualquer forma de 

institucionalização ou burocracia. É a vontade coletivo na sua forma mais pura, é a capacidade das pessoas se 

organizarem por sí sem a necessidade de um instituição. Os movimentos sociais são uma forma de construção e 

exercício de Poder Popular, pois são formados por pessoas e não por entidades ou instituições. A sua forma de 

organização deve ser a mais horizontal possível para que o Movimento Social viva. O MPL que é entendido 

como movimento social não foge a regra, aliais ele radicaliza a idéia de Poder Popular se organizando através da 

democracia direta e do consenso. 

 

Ordenamento Jurídico: é o conjunto de normas postas pelo Estado. As normas, também entendidas 

vulgarmente por Leis, seguem uma hierarquia: Constituição > Emendas > Constitucionais > Lei Complementar 

> Lei Ordinária > Decretos > Portarias > Circulares. O município, o estado e a união federal produzem leis, mas 

cada uma em sua competência (poder de atuação). 

 

Neoliberalismo: é uma concepção política decadente que teve como expoente o louco e raivoso cientista 

político escandinavo, que atende pelo o nome de Hayek. No seu mundo neoliberal, o Estado deve retomar a sua 

matriz liberal e não intervir na economia, salvo para a manutenção do cambio monetário e como forma de 

garantir os investimentos financeiros. Nesta visão, a intervenção do Estado na economia no sentido de contrapor 

as desigualdades econômicas e sociais é entendido como um obstáculo no desenvolvimento do capitalismo e da 

economia de mercado. Os serviços públicos como saúde, educação, segurança, transporte devem ser privatizados 

e autofinanciados pelos os antes usuários e agora consumidores, como forma de desonerar o orçamento do 

Estado e diminuir os impostos. O receituário neoliberal foi implementado em fase de teste na América Latina 

nos anos de chumbo através das ditaduras, após a sua fase de teste foi implementado na década de 80 e 90 no 1º 

mundo e posteriormente ele foi novamente implementado de forma mais profunda e radical no 3º mundo. 

Atualmente as oligarquias reacionárias tiram do receituário neoliberal boa parte de sua argumentação para a 

manutenção de seus privilégios políticos e econômicos em detrimento do interesse do povo. Um exemplo 

clássico: é a falácia argumentativa que prega que quem investe no transporte são os empresários. Porém se 

esquecem que como o Transporte é autofinanciado, quem investe nele é o usuário que pagar a tarifa, ou seja 

nós! Somos nós que investimos no Transporte Público, eles administram o nosso investimento e de forma porca 

e tosca, pois cobram um tarifa cara e prestam um péssimo serviço. 



Norma: é uma forma de padronização da conduta humana, que pode ser posta pelo Estado ou pela sociedade 

através da cultura, que aqui é entendida como uma forma de comportamento humano construído pela a realidade 

social ou pela tradição. Por exemplo, uma fila de banco é um tipo de norma, mas é uma norma cultural e não é 

posta pelo Estado. Exemplo de norma posta pelo Estado é o horário de verão, que nada mais é do que uma forma 

de economizar energia elétrica. 

 

Serviço Público: o Estado presta uma série de serviços a população (Transporte, Educação, Saúde, Segurança), 

que são denominados de Serviços Públicos. Para um serviço ser público ele deve atender ao bem-comum, ser 

gratuito e estar a disposição de toda a população. O seu atendimento deve ser igualitário para todos e todas, 

independente de classe, cor ou sexo. Alguns serviços são bancados através de autofinanciamento, feito na forma 

da cobrança de tarifa, por exemplo a nossa conta de água e luz. Nesses 2 serviços públicos, a conta é enviada no 

final do mês, depois que utilizamos o serviço. O caso do Sistema de Transporte Pública a coisa é mais em baixo, 

temos que pagar adiantado para podermos utiliza-lo. Ou seja se o serviço público quando é cobrado deixa de ser 

público, quando é cobrado antecipado ele é descaradamente privatizado. Nosso Sistema de Transporte Público só 

tem de Público o nome. 

7. Anotações: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Figurinhas: 
 

 



 



 

 


