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O periódico “O Grito” teve sua primeira 
edição lançada em Agosto de 1994 e circulou 
por todo o Brasil levando discussões políticas, 
acadêmicas e possibilitando o intercâmbio entre 
estudantes de diversas universidades.

Retomamos o jornal nesse momento, em 
escala um pouco menor, mas também visando 
ampliar o acesso dos estudantes à discussões 
e, assim, fomentar o debate acerca de diversas 
questões. Quais serão essas questões também 
depende de você, caro leitor: participe! Envie 
contribuições: artigos, texto, contos, poemas até 
o dia 10 de cada mês para compor o jornal! 
Ajude-nos a construir esse instrumento que 
consideramos essencial para a nossa formação.

Saudações estudantis!

Os Editores.

---------Saldo Mês de Dezembro: R$413,00

Janeiro:

Fotocópia - Cojipan------------------R$2,45(-)
Compra Camisetas---------------R$265,40(-)
Estampa de Camisetas-----------R$54,00(-)

-------------Saldo Mês de Janeiro: R$ 91,25

Fevereiro:

Fotocópia - Cop. Reitoria---------R$29,40(-)
Impressões Pap. Universidade---R$1,55(-)
Materiais Trote----------------------R$12,99(-)
Água - Cantina------------------------R$2,20(-)
Compra de Canecas--------------R$50,00(-)
Gravação de Canecas------------R$55,00(-)
Adesivos História-------------------R$52,00(-)
Estampa de Camisetas-----------R$49,00(-)

-------Saldo Mês de Fevereiro: R$: -160,71

Março:

Fotocópia - Cop. Reitoria---------R$4,20 (-)
Venda adesivos de História---R$521,00(+)
Revista Hist. e Luta---------------R$10,00(-)
Impressões Pap. Universidade--R$3,01(-)
Venda Camisetas X EREH----R$140,00(+)
Venda Camisetas Hist.---------R$510,00(+)
Venda Canecas Hist.-------------R$87,00(+)
Mochilas Hist. UFPR----------R$2.052,00(-)
Venda Mochilas Hist.---------R$2.475,00(+)

------------Saldo Mês de Março: R$ 1073,00

Abril:

Impressões Pap. Universidade---R$2,47(-)
Adesivo Dicotomia-----------------R$60,00(-)
Aparelho de DVD-----------------R$169,00(-)

----------------Saldo Mês de Abril: R$ 841,00

Todas as Notas, assim como o balanço dos 
meses anteriores podem ser conferidos 
com os membros do CAHIS.



grupo mais ou menos presente em Ocupando Novos Espaços 
quase todos os ambientes históricos, (à guisa de introdução)
e sob as mais diversas acepções e 
concepções (inclusive de forma 

Dorothea Lavigne documental), indaga-se o motivo 
pelo qual o tema ainda não foi popu-

Ter um espaço, mesmo que pequeno larizado.
nesta reedição histórica d'O Grito é Quando nos propomos a apresentar 
um privilégio incomensurável para em profundidade as relações sociais 
qualquer historiador, principalmente em determinados contextos, precisa-
por se tratar de um assunto evitado mos reconstituir um enorme "quebra-
em nossa cultura no que diz respeito cabeças", demonstrando o lugar e o 
a formas "alternativas" de interação papel de cada indivíduo. O que 
sócio-cultural relacionadas à questão propomos, de uma maneira geral, é o 
de sexo, gênero e afetividade. teste de novas "peças", que possam 
Tal privilégio é ainda maior por situar- ou não ser devidamente encaixadas 
se às vésperas de um momento neste imenso mosaico. Há, portanto, 
histórico marcado pela I Conferencia um novo espaço a ser explorado e 
Nacional GLBT, a realizar-se em um grande campo aberto ao pesqui-
Brasília. sador. Cabe àqueles que assim 
Coincidentemente, relembramos desejarem, ocupá-lo.
neste ano, 30 anos da publicação do Enfim, reitero meus agradecimentos 
primeiro jornal dedicado a este pelo espaço concedido e pela 
publico específico - o "Lampião da paciência. Fico no aguardo de outras 
Esquina", do Rio de Janeiro - e futuras oportunidades para um 
também do primeiro grupo de militân- debate útil e construtivo.
cia, o "Grupo SOMOS de Afirmação 
Homossexual", de São Paulo. INFORMAÇÕES
A idéia deste pequeno texto é a de CEDOC:

Endereço:abordar sucintamente o campo de 
Av. Mal. Floriano Peixoto, 366 – Cj. 43estudos sobre o tema quando esta-
Centromos prestes a inaugurar em nossa 
Curitiba-PR, Brasilcidade a primeira biblioteca nele 
80410-170 especializada: o CEDOC - Centro de 
Tel. 41 3222 3999, ramal 29Documentação Prof. Dr. Luiz Mott. O 
E-mail:

campo de trabalho para pesquisado- cedoc@grupodignidade.org.br
res e acadêmicos se amplia significa- Aberto: segunda à sexta-feira, das 10 às 
tivamente à medida que o segmento 18 horas 
social tende a uma maior inclusão e Site:http://www.grupodignidade.org.br/c

edoc/visibilidade. E, considerando este um 

O MEC anunciou quais cursos dade e para quem está saindo nada mais verba. (Declaração 
serão submetidos à “avaliação” dela! publicada na F. de SP, em julho 
em 2008: História está entre Só este último fato em si já de 2006).
eles. mostra uma contradição. Mas Ora ora!! Se um doente não 
Mas o que é o Enade-SINAES? existem outras. Mais uma delas: apresenta sinais de recupera-
SINAES: Sistema Nacional de conforme declarado pelo minis- ção, o que se deve fazer? Tirar 
Avaliação do Ensino Superior. tro da educação Fernando dele os remédios ou aumentar as 
Dentro dele está o Enade - Haddad, o Enade serve pra doses?
E x a m e  N a c i o n a l  d e  definir à quem será destinada Taí.
Desempenho dos Estudantes – mais ou menos verba, de acordo Vamos aprofundar este tema nas 
que consiste na aplicação de com o resultado no exame. Ou próximas edições e em outros 
uma prova para os ingressantes seja, àqueles que apresentarem espaços também. Debater uma 
e os concluintes de cada curso baixo coeficiente haverá menos avaliação de verdade, uma 
convocado. A mesma prova para verba, e aos que obtiverem alternativa pra esta farsa que 
quem está entrando na universi- melhor desempenho será desti- acontece hoje!

SCHLA 70 ANOS

Neste ano, o Setor de 
Humanas, Letras e Artes 
comemora seus 70 anos.
Participe das atividades de 
comemoração!

Próxima atividade:

03 de junho de 2006 ( terça-
feira)
2a mesa redonda comemora-
tiva dos 70 anos do SCHLA, 
c o m  a  p r e s e n ç a  d o s  
Professores:

Marília de Carvalho (DEAN),
Ivens Fontoura (DEDESIGN),
Terumi Villalba (DELEM) e
Miguel Bahl (DETUR).
A b e r t u r a  m u s i c a l  d o  
Serestuna, com a presença 
do Professor José Borges 
Neto (DELIN).



Publicamos aqui a Carta que o CAHIS 
encaminhou ao DEHIS e aos professo-
res à respeito da votação do Curso 
Noturno de Bacharelado em História.



Desde novembro de 2002 mundo. Durante cinco 44 horas semanais, 
os 1.000 trabalhadores da anos os trabalhadores acabaram todas as  
Cipla/Interfibra (Joinvil- mostraram na prática conquistas, o terror 
le/SC) e Flaskô (Suma- que não precisam de continua, e nada foi 
ré/SP), ocuparam as patrões para adminis- resolvido e nenhuma 
e m p r e s a s  c o n t r a  a  trar as fábricas. No dívida foi paga com o 
falência e o fechamento entanto, a burguesia INSS. O interventor 
das unidades, provocado sempre tentou derrotar continua recebendo seu 
pelos antigos donos, os esse  exemp lo  de  salário que inicialmente 
irmãos Anselmo e Luís o r g a n i z a ç ã o  d o s  foi de R$ 300 mil e os 
Batschauer - que respon- trabalhadores. Em 31 cap i ta l i s tas  e  seus  
dem por inúmeros crimes de maio de 2007, serviçais estão felizes. 
trabalhistas, civeis, fiscais atendendo um pedido Porém, os trabalhadores 
e tributários.  Com as do INSS (Ministério da não vão se calar, em seu 
fábricas sob controle dos Previdência) com a processo de luta eles 
t r a b a l h a d o r e s  e l e s  falsa justificativa de convocam o Tribunal 
retomaram a produção e cobrar dívidas dos Popular que Julgará a 
dirigiram as fábricas por antigos patrões, 150 Intervenção na Cipla e 
cinco anos elegendo p o l i c i a i s  f e d e r a i s  In te r f i b ra  (Fábr i cas  
todos os anos democrati- armados até os dentes Ocupadas), a ser realiza-
camente seus dirigentes invadem a Cipla e a do em Joinville - SC, nos 
para o Conselho de Interfibra expulsando dias 27 28 de junho de 
Fábrica. Desde a ocupa- as  Comissões  de  2008.
ção, lutam para manter Fábrica eleitas e dando Neste Tribunal Popular 
1200 empregos ,  as  posse a um interventor e s t a r ã o  p r e s e n t e s  
fábricas funcionando e nomeado por um juiz r e p r e s e n t a n t e s  d e  
para recuperar seus federal. Um clima de centrais sindicais, sindi-
d i re i tos .  Para  isso ,  terror é instalado e uma catos, partidos, parla-
iniciaram uma campanha caça às bruxas é mentares, movimentos 
nacional e internacional iniciada. Hoje, quase socia is  de d iversos 
exigindo do governo Lula um ano depois da países.
a estatização das fábricas intervenção a luta Participe!
o c u p a d a s .  Ta m b é m  contra a intervenção 
sempre apoiaram outros continua. Mais de 300 Mario R. Dutra Pereira, 
trabalhadores que estão trabalhadores já foram 5º período.
em luta no Brasil e no demitidos, voltaram as 

Tribunal Popular para Julgar a 

Intervenção Federal na Cipla e Interfibra

É  entre os dias 13 e 19 de O valor do ônibus está entre 
Julho, em São João del- 30 e 60 reais.
Rei/MG, que acontece o Acontecerão atividades Pré-
XXVIII Encontro Nacional de ENEHs, nos dias 31/05  e 
Estudantes de História, com 28/06, onde a participação é 
a temática “Movimentos em pré-requisito para entrar no 
movimento”. ônibus. Tais atividades tem 
O CAHIS está organizando por objetivo colocar os 
ônibus para levar a estudan- estudantes a par das discus-
tada, entao agilize-se em sões que ocorrerão no 
garantir sua vaga! Confirme encontro.
presença até dia 29/05 para A inscrição no ENEH custa 
podermos definir o preço da R$ 60,00, com direito a 
viagem que depende do alimentação e alojamento, e, 
número de ônibus e, portan- deve ser feita pelo sítio: 
to, do número de estudantes http://www.ufsj.edu.br/eneh.
interessados.

?II COPA HISTÓRIA

Dias 25/05 e 01/06, 

das 14h às 18h, no 

Toque de Bola.

?DEBATE REUNI

Dia 26/05, no anfi 100 

às19h.

?COSMONAVE

Dia 29/05, à partir das 

22h, no Porão.

?SHOW DE MÁGICA 

DO LEX

Dia 21, 19h30, no 

Teatro Cultura

?PRÉ-ENEH

Dias 31/05 e 28/06, 

das 14h às 18h, no 

CAHIS.

?XVIII ENEH

Entre os dias 13 

e 19/07, em São 

João del-Rei/MG



vagas para estudantes e educa- efetivação destes valores.  A UNILA: uma Universidade 
dores brasileiros e 50% para os UNILA terá como função instituci-da Integração Latino-
demais países da região. Para onal contribuir para o desenvolvi-

Americana implantação da nova universi- mento e a integração regional e 
dade, uma comissão com 12 está previsto no seu planejamento 
especialistas vai realizar estu- a consulta a especialistas da 

A região da Tríplice Fronteira dos e atividades que subsidiem América Latina e de outros países 
(Brasil, Paraguai e Argentina) foi o planejamento institucional, para enriquecer o projeto.
escolhida pelo governo federal além da organização da estrutu- A integração deverá ser construí-
para abrigar a futura Universidade ra acadêmica e curricular da da com base na cooperação 
Federal da Integração Latino- instituição internacional solidária, conside-
Americana (Unila), com localiza- O Prof. Carlos Roberto Antunes rando a convivência de saberes e 
ção em Foz do Iguaçu, nos espa- dos Santos, do Depto. de origens culturais diversificadas e 
ços da Usina de Itaipu. A institui- História da UFPR e ex-Reitor da buscando a produção e difusão do 
ção deve ficar pronta em 2009 e UFPR é membro da referida conhecimento interdisciplinar. 
vai atender cerca de 10 mil alunos. Comissão. A missão da UNILA é 
Além disso, está prevista a contra- contribuir pra uma América 
tação de 500 professores brasilei- Latina mais justa, plural, solidá-
ros e de países latino-americanos. ria e criativa, com a formação de Prof. Carlos Roberto Antunes dos 
O objetivo é destinar 50% das pensamentos críticos para a Santos

*Seguem trechos selecionados do texto “A Maldição Branca” Haiti. Os soldados brasileiros fazem “raides” terríveis contra 
de Eduardo Galeano. os habitantes de comunidades pobres e sem defesa no Haiti, 

deixando em sua esteira um rastro de sangue, lágrimas e 
 “(...) mortes. A responsabilidade repousa em você, Presidente da 
O Haiti foi o primeiro país em que se aboliu a escravidão. No Silva. Você é o seu comandante-em-chefe.
entanto, as enciclopédias mais difundidas e quase todos os O que fazem os seus soldados ao povo inocente do Haiti é 
textos de educação atribuem à Inglaterra essa histórica pior do que as forças armadas do Haiti foram acusadas de 
honra. (...) mas a abolição britânica aconteceu em 1807, três fazer.
anos depois da revolução haitiana, e aconteceu tão pouco Ninguém tentará diminuir a extrema importância de viver num 
convincente que em 1832 a Inglaterra teve que voltar a proibir estado de direito. Ninguém contestará a necessidade de 
a escravidão. obter um mandato de prisão apropriado antes que a corte 
(...) Há dois séculos, ele sofre desprezo e castigo. Thomas apropriada peça a prisão do acusado e o envie à justiça. Mas 
Jefferson, prócer da liberdade e proprietário de escravos, um mandato de prisão coletivo que declara uma comunidade 
advertia que do Haiti provinha o mal exemplo; e dizia que inteira criminosa é, em si, criminoso.
havia que “confinar a peste nesta ilha”. Seu país o escutou. Presidente Lula da Silva, o que você diria a Fredi Romelus 
Os EUA demoraram 60 anos em outorgar reconhecimento por sua perda terrível? Seu filho de um ano, Nelson Romelus. 
diplomático à mais livre das nações. Enquanto isso, no Brasil, Qual foi seu crime? Por que ele foi executado pelos seus 
se chamava haitianismo à desordem e à violência. Os donos soldados? Seu irmão de quatro anos, Stanley, que morreu 
dos braços negros se salvaram do haitianismo em 1888. por causa de um ferimento na cabeça causado por uma 
Neste ano o Brasil aboliu a escravidão. Foi o último pais no poderosa arma de fogo? Sua mãe, Sonia Romelus, morta 
mundo a faze-lo. quando ainda abraçava seu bebê, Nelson, qual é o seu 
(...) crime?
Na fronteira onde termina a República Dominicana e começa Lelene Mertina, 24 anos, estava grávida de seis meses 
o Haiti, há um grande cartaz que adverte: O passo mal dado. quando uma bala atravessou seu ventre, matando 
Do outro lado, está o inferno negro. Sangue e fome, miséria, instantaneamente o feto. Do que era culpada para merecer 
pestes. isso?
(...) Presidente da Silva, segundo relatório da ONU depois de um 
O Haiti é um país jogado na lata de lixo, pelo eterno castigo de combate, os seus soldados passaram 7 horas atirando sobre 
sua dignidade. Ali jaz, como se fosse sucata...” uma população desarmada. Eles gastaram 22.000 cargas de 

munição, sabendo que visavam alvos sem motivo. Não é 
Abaixo a carta de um haitiano: Davi Josué, advogado exilado possível que seja isso o melhor que o povo brasileiro tem a 
nos EUA, participa da coalizão “Power to the people” para a oferecer. Como isso pode ocorrer enquanto é você o 
eleição da militante negra Cinthya Mckinney à presidência presidente do Brasil?
dos EUA. Na carta ele se dirige ao presidente Lula, e O Dr. Martin Luther King Jr. Nos lembrou que chega um 
questiona a condição do Haiti sob a invasão das tropas momento em que o silencio é uma traição. E você e seu 
brasileiras. governo ficarão silenciosos sobre essas atrocidades?” – 5 de 

abril de 2008.
“PRESIDENTE LULA DA SILVA,
Alguma coisa desonesta se passa com os seus soldados no Rafaella N. Garcia, 7º período



O Menino que Comia 
Lembranças

Lex Bastos, 7º período.

O menino não vivia,
ele só, simplesmente, existia.

Não que nunca tivesse vivido,
pois ele lembrava de tudo que lhe tinha acontecido.

Mas, um dia, o menino parou.
Sei lá, talvez simplesmente cansou.

Agora nada mais restava fazer
Além de - e só de vez em quando - comer.

Certo de que aquilo o satisfazia,
suas lembranças então o menino comia.

Pobre do garoto que não entendia
Que comida mais vazia que aquela não existia

E que, para evitar o sofrimento,
não comia nada além de vento.

[agradecimentos à Tim Burton, pela inspiração]

Um poeta da revoluçãoMeu Maio
Vladimir Maiakóvski nasceu em 1893, na Rússia. 

A todos
Em 1908, com 15 anos, juntou-se aos bolcheviques, 

que saíram às ruas,
aos 16 amargou 11 meses de prisão devido à militân-

de corpo-máquina 
cia política.

cansado,
Maiakóvski foi um artista que abraçou a revolução 

a todos
russa de 1917 e colocou a sua arte a serviço do Estado 

que imploram feriado
operário, escreveu textos e desenhou cartazes 

às costas que a terra
durante a guerra civil.

extenua
Com a degeneração do Estado soviético e a ascensão 

Primeiro de Maio!
da política stalinista, as garras da burocracia se 

O primeiro dos maios:
estenderam também para a produção cultural. Surgiu 

saudai-o enquanto
uma censura à arte.Ao ver sua arte podada e toda a 

harmonizamos voz em
degeneração que sofreu a revolução que ajudou a 

canto.
construir, por ser também ele “incapaz de ter plena 

Sou operário
consciência disso, no plano teórico e, por conseguin-

este é meu maio!
te, de encontrar o caminho para superá-la” - como 

Sou camponês
disse Trotsky - Maiakóvski foi levado ao suicídio aos 

este é meu mês.
36 anos de idade.

Sou ferro
Homenageamos esse poeta genial publicando seu 

eis o maio que eu quero!
poema Meu Maio nesse mês especial para a luta dos 

Sou terra
trabalhadores em todo o mundo, luta que edificará 

O maio é minha era!
uma sociedade justa, uma sociedade inspiradora e 
livre para propiciar o pleno desenvolvimento 

(Vladimir Maiakovski)
cultural da humanidade.

Mario R. Dutra Pereira, 5º período.

Alguma coisa pro CAHIS...

Grande estupidez a minha quando eu disse: 
“Oba! Posso eu escrever alguma coisa?” 
Cá estou eu agora sem saber o que escrever. 
Já que se trata do jornal do CAHIS, pensei 
em escrever sobre política. Mas, dei-me 
conta de que eu não tenho a menor moral 
pra falar desse assunto. Pensei em sugerir 
algumas leituras. Entretanto, como posso 
eu sugerir leituras quando eu mesmo não 
consigo ler tudo o que gostaria? Cheguei, 
finalmente, à conclusão de que nada tenho 
a acrescentar à cultura dos leitores. Não sou 
intelectual. Não produzo conhecimento. 
No mais das vezes eu reflito sobre este ou 
aquele assunto ou tema. Enfim, decidi-me 
por vos propor uma reflexão sobre os 
seguintes escritos dum bispo anglicano:

Quando eu era jovem e livre e minha 
imaginação não

tinha limites, sonhava em mudar o 
mundo.

Conforme envelheci e me tornei mais 
sábio,

concluí que o mundo não mudaria.

Decidi encurtar um pouco minha pers-
pectiva

e mudar apenas meu país. Mas este 
parecia imutável.

Quando cheguei aos meus anos de 
penumbra, em uma última

e desesperada tentativa, ansiei por mudar 
somente minha família,

aqueles próximos a mim, mas nem mesmo 
eles aceitaram algo assim.

E aqui estou eu, em meu leito de morte, 
concluindo (talvez

pela primeira vez) que se eu houvesse 
começado mudando a mim

mesmo primeiro, então, talvez pelo 
exemplo, pudesse ter influenciado

minha família e, com o apoio e o encora-
jamento deles, pudesse

ter melhorado o país e, quem sabe, 
houvesse até mudado o mundo.

Esses escritos exemplificam o porque de eu 
desistir de alguns assuntos. Aplicam-se 
perfeitamente à minha pessoa. Acredito 
que se apliquem a todas as outras (ninguém 
é perfeito). Falei (escrevi) demais...

Vinícius “Bolo” Matté Gregory,
 3º período



Quem passou o feriado da 2. Fortalecer as federa- redução das mensalidades e 5. Luta pela valorização 
Páscoa no Parque Estadual ções e executivas de curso; pela revogação da lei 9870/98 do(a) professor(a) de história.
Newton Freire Maia certa- 3. Contra as Parcerias de FHC que regulamenta o 6. Intensi f icação na 
mente lembra-se desse grito. Público-Privadas e pelo fim do aumento das mensalidades. discussão das diretrizes 
Entoado pela galera de Ensino Pago, pela federaliza- 16. C r i a ç ã o  d e  u m  curriculares de história.
Curitiba e que contagiou o ção do ensino superior boletim da FEMEH-Sul, com 
evento. Contudo o X EREH - privado; as principais pautas do R e g u l a m e n t a ç ã o  d a  
regional Sul não negou o tripé 4. Contra a compra de movimento estudantil de Profissão
dos encontros estudantis de vagas nas universidades História e que contenha 
História, apontado pelo privadas e pela transferência informações sobre as princi- 1. Luta por um piso 
Professor Dr. Zamparoni no dos bolsistas do PROUNI pras pais lutas – e a situação – do salarial da categoria docente 
XXVII ENEH: “Acadêmico, universidades públicas; movimento estudantil em junto ao MEC.
Político e Etílico”. Assim, além 5. Contra o REUNI, em cada universidade. 2. Luta por um plano de 
de muita festa, o encontro defesa das universidades 17. Discutir a produção carreira para os professores.
ficou marcado academica- públicas e gratuitas; do conhecimento na universi- 3. Centrar as lutas nos 
mente pelas três mesas 6. Em defesa das cotas; dade bem como a responsabi- problemas do campo educaci-
redondas que abordaram a pela universalização do lidade social da mesma. onal.
temática América Latina acesso às universidades Discutir a proposta de uma 4. Que a FEMEH - Sul 
Contemporânea lembrando públicas; universidade popular, que seja contrária a regulamenta-
aos participantes que a 7. D e m o c r a c i a  n a s  produza conhecimento que ção da profissão e organize-
conjuntura atual necessita universidades: paridade nos realmente atenda ás deman- se na luta da classe trabalha-
mudar, que se o sistema conselhos superiores, voto das sociais. dora em defesa de condições 
capitalista só aparenta ser direto para Reitor, pelo fim das 18. P l a n e j a r  u m a  de trabalho dignas a todos e 
“bonzinho”, que a educação listas tríplices; atividade conjunta que discuta todas.
trabalha a favor do sistema e 8. Contra a criminaliza- a democracia hoje e a 5. Lutar pelo cumpri-
que há uma evidente diferen- ção dos movimentos sociais; democracia na universidade. mento da Lei que estabelece a 
ciação classista tanto em 9. Contra a Reforma 19. Formulação de um exclusividade do ensino da 
concepção como em questão Universitária, pela retirada do calendário unificado de lutas história aos graduados em 
de reconhecimento e autore- PL 7200/06; que contemple as discussões história, bem como em outras 
conhecimento. 10. Contra o Ensino a sobre a abertura dos arquivos áreas.

Distância: em defesa do tripé da ditadura. Proposta de pelo 6. Buscar esclarecimen-
Para aqueles que participa- Ensino, Pesquisa e Extensão. menos um evento conjunto tos sobre a função dos 
ram dos Grupos de Discussão 11. Contra o uso do EAD como por semestre. Sugestão de conselhos profissionais.
e ai melhor expressaram suas substituição ao curso de datas: março (aniversário do 7. Aprofundar a discus-
inquietações a cerca da graduação, mantendo-o como golpe militar de 1964), maio são sobre a regulamentação 
Universidade e Movimento c o m p l e m e n t a ç ã o  d o s  (40 anos do maio de 1968), no ENEH.
Estudantil, Ensino de História, estudos; dezembro (40 anos do AI-5). 8. Aprofundar a discus-
R e g u l a m e n t a ç ã o  d a  12. Atenção ao sucatea- são sobre a regulamentação 
Profissão perceberam o mento da Educação Básica: Ensino de História na base.
acréscimo de conteúdo articulação com os movimen-
político para o Movimento tos dos professores e secun- 1. Intensi f icação do P a r e c e - m e  e n t ã o  q u e  
Estudantil. Esses debates daristas; debate do ensino da história devemos colocar a prova esse 
geraram ou reafirmaram 13. Articulação entre às nas séries iniciais. grito; são muitas bandeiras, 
bandeiras a ser defendidas universidades onde o movi- 2. Intensi f icação do serão necessários muitos 
pelos estudantes, destas mento estudantil já está mais debate acerca de novas mais braços para levantá-las 
seguem as aprovadas pelo “solidificado” e as outras perspectivas para o ensino de e fazer com que se tornem 
pleno: universidades, no sentido de história. realidade. Abaixemos as 

auxiliá-los nas discussões de 3. Fazer a luta por um mãos e as levantemos, com 
Universidade e Movimento E N A D E ,  R e f o r m a  ensino de história articulado esperança e certeza da 
Estudantil Universitária e outros assun- com a realidade concreta. possibilidade de superação 

tos de âmbito nacional. 4. Desenvolver a luta do capital, com nossas 
1. Construir o MEH por 14. Boicote ao ENADE. pela indissociabilidade do bandeiras e vamos à luta, 
dentro e por fora da UNE; OK 15. C a m p a n h a  p e l a  bacharelado e licenciatura. camaradas! 
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