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A Resistência Popular Estudantil - Paraná é uma organização de esquerda libertária,

ou  seja,  antiautoritária.  Também  nos  identificamos  enquanto  um  agrupamento  de

tendência: significa que acreditamos que a nossa prática política faz os nossos princípios e

os nossos princípios fazem os nossos acordos mínimos.

Com base nesses acordos mínimos, nos unimos e realizamos atividades e ações

que nos guiem e fortaleçam em busca da sociedade que almejamos.

Democracia Direta e Horizontalidade:

Entendemos que uma das formas de dominação presentes na sociedade de classes

é a dominação política, que se manifesta, entre outras coisas, na concentração do poder

decisório em poucas mãos – o que aliena e afasta o povo das tomadas de decisão que

afetam diretamente suas vidas. Para nós, a chamada democracia representativa nada mais

é do que limitar a participação política do povo a comparecer às urnas de vez em quando e

conceder  um  mandato  sem  qualquer  controle  a  uma  classe  de  políticos  que  diz  nos

“representar”,  mas que, uma vez eleitos, não têm compromisso nenhum com as nossas

demandas,  pelo  contrário:  estão  comprometidos  com  aqueles  que  financiaram  suas

campanhas, ou seja, grandes empresários, latifundiários, banqueiros e outros setores que

lucram com a retirada dos nossos direitos e a precarização dos serviços públicos. Por isso,

rejeitamos essa forma de democracia e a disputa pelo Estado por meio das eleições.

A democracia que defendemos e que tentamos colocar em prática na nossa forma

de organização e nos espaços estudantis em que estamos inseridas/os é a  democracia

direta, que propõe que todas as pessoas envolvidas participem ativamente nas tomadas de

decisão,  bem  como  na  execução  das  tarefas  deliberadas  pelo  conjunto.  Assim,  nós

rompemos com a lógica que separa o trabalho intelectual do trabalho manual e que divide a

sociedade em dirigentes e dirigidos. Nessa forma de democracia, o poder decisório deixa de



ser vertical e centralizado (o que quer dizer que as decisões deixam de ser tomadas de

cima  pra  baixo  e  por  poucas  pessoas)  e  caminhamos  para  o  que  chamamos  de

horizontalidade, que nada mais é do que a garantia de que todas as pessoas presentes

nos espaços de discussão e decisão tenham direito a voz e a voto de forma igualitária e

sem hierarquias. 

Poder Popular: 

O  Poder  Popular  é  o  exercício  pleno  da  soberania  política,  econômica,  social,

cultural e ambiental por parte do povo. É a capacidade do povo de pensar, propor e fazer o

seu próprio destino e o de seus locais de trabalho, estudo e moradia. 

Nós  acreditamos  que  os  princípios  da  sociedade  que  almejamos  para  o  futuro

devem ser praticados desde já e, por isso, defendemos que os movimentos sociais sejam

espaços em que se desenvolva  uma nova relação de poder,  que se oponha ao poder

estabelecido pelo Estado capitalista. Nossa aposta é de que será no seio dos movimentos

sociais  que  se  criarão  as  novas  estruturas  de  organização  capazes  de  gerir  a  nova

sociedade.

O processo de construir Poder Popular não se trata, portanto, de tomar das classes

dominantes o atual poder político centralizado e sim de difundi-lo e descentralizá-lo nos

organismos populares, suprimindo e não recriando essa forma de dominação. 

Trabalho de base:

Enquanto agrupamento de tendência libertária que atua no movimento estudantil,

buscamos conquistar melhores condições de vida, estudo e trabalho para a comunidade

universitária.  Acreditamos  que  apenas  nós,  estudantes  (grupo  composto  pelas  mais

diversas identidades de raça, etnia, gênero e sexualidade), podemos alcançar as condições

necessárias para tornar nossa vida mais digna. Portanto, cabe a nós travar as lutas desse

movimento social – e, quanto mais estudantes estiverem em movimento, maior é a nossa

força e maiores são as nossas chances de atingir os objetivos que traçamos para nossa

categoria.

Sendo assim, acreditamos que nós devemos fazer por nossas próprias mãos, sem

depositar  confiança  em  lideranças  que  podem  surgir  entre  as/os  estudantes,  pois  não

acreditamos que personalidades ou grupos isolados tenham o mesmo potencial de luta e

conquista que tem a base – isto é, todas e todos estudantes que ocupam as salas de aula

da Universidade. Tendo isso em vista, a Resistência Popular Estudantil busca propagar os

princípios  que  a  norteiam  entre  a  base  dos  mais  diversos  cursos,  convocando  a

comunidade acadêmica para as lutas em prol de nossa categoria e em apoio à outras, cujas

batalhas dialogam com as nossas. Através da prática militante cotidiana – já que, para nós,



a melhor propaganda é a nossa prática,  que mostra quem somos e o que queremos –

buscamos mostrar o potencial que só a luta organizada tem de nos garantir mais dignidade

em vida, visando aproximar ao movimento estudantil cada vez mais pessoas dispostas a

modificar as estruturas que nos oprimem e romper com as correntes que nos prendem.

Chamamos isso de Trabalho de Base. 

Combate às opressões: 

Entendemos que a sociedade capitalista na qual vivemos se sustenta a partir de

hierarquias, desde as classes diferenciadas no quesito de poder econômico e político, até

as hierarquias entre raças, etnias, gêneros, sexualidades, diversidades psicomotoras, etc.

Somos  movidas/os  pela  vontade  de  destruir  essas  hierarquias  que  geram  opressão,

dominação e exploração das pessoas e acreditamos na importância de semear os valores

de horizontalidade nas relações sociais desde hoje. Por isso, inserimos em nossa agenda

de lutas as pautas dos grupos que são subjugados e invisibilizados. 

Defendemos que, no seio dos movimentos sociais, a gente lute e se eduque para

não  perpetuar  o  racismo,  machismo,  LGBTfobia  e  capacitismo.  Além  disso,  é  crucial

analisar o impacto das políticas públicas (ou a falta delas) nas comunidades, entendendo as

demandas  específicas  de  cada  grupo  social  e  inserindo-as  em  nossos  debates  e  nos

objetivos de nossas ações. Isso significa se comprometer a lutar lado a lado às pessoas que

são discriminadas e têm suas vidas ameaçadas, buscando condições dignas de existência

como um todo, bem como de acesso e permanência (saudável!) na Universidade. 

Solidariedade entre as/os de baixo: 

Conforme evidenciamos antes, nós partimos do entendimento de que vivemos em

uma sociedade desigual, que domina e explora grandes setores da população – seja pela

sua condição de classe explorada (que vende sua força de trabalho aos detentores dos

meios de produção em troca de um salário que mal cobre suas necessidades básicas),

sejam  pelas  relações  coloniais,  étnico-raciais,  a  xenofobia,  a  opressão  de  gênero,  a

heteronormatividade,  a  cisnormatividade,  o  capacitismo,  etc.  Somos  divididas/os  entre

quem está acima e quem está abaixo.

A nossa solidariedade é entre os de baixo, cujas necessidades não são atendidas e

aspirações não são ouvidas. Ela se manifesta no apoio mútuo, nas relações solidárias com

outros movimentos de pessoas exploradas e oprimidas de todo o mundo e na busca pela

construção de novos valores que rompam com o individualismo que hoje domina nossas

relações. 

Em nossa prática cotidiana, ser solidária/o significa também ter  responsabilidade

coletiva,  pois,  muitas  vezes,  nossa  falta  de  comprometimento  pode  sobrecarregar  os



ombros de outra ou outro companheiro e prejudicar o avanço do projeto coletivo que nos

propomos  a  construir.  Significa,  também,  entendermos  nossas  e  nossos  companheiros

enquanto humanos e passíveis de erros e falhas, tentando sempre sermos fraternos em

nossas críticas e sinceros em nossas  autocríticas. Nossos espaços de militância devem

buscar, na medida do possível, se constituírem como ambientes saudáveis, confortáveis e

acessíveis para que cada vez mais pessoas possam somar ao nosso projeto. 

Autonomia:

A autonomia ou independência de classe é uma forma de garantir que os nossos

instrumentos de luta e organização não estejam vinculados a quaisquer interesses que não

sejam os da nossa classe. 

A história recente da política nacional  está aí para ilustrar  que os movimentos e

sindicatos  que  condicionam  suas  agendas  a  interesses  eleitoreiros  e  que  caem  na

conciliação  com  os  de  cima  não  fazem  mais  do  que  perder  a  confiança  do  povo  e,

consequentemente, sua capacidade de mobilização em momentos de ataques aos direitos.

Avaliamos que a burocratização dos movimentos sociais preparou o terreno para derrotas

históricas  que  enfrentamos  nos  últimos  anos  e  estamos  convencidas/os  que  o  que

realmente  muda  a  vida  e  garante  nossos  direitos  é  a  organização  popular  e  a  luta

combativa e autônoma dos de baixo. 

Por isso, não abrimos mão de nossa independência (política e financeira) frente aos

governos,  reitorias,  patrões,  candidatos,  partidos,  empresas,  etc.  Da  mesma  forma,

propagamos a importância da autonomia nos movimentos em que atuamos, influenciando

para que estes não caiam no aparelhamento e na ilusão das falsas promessas e trocas de

favores.

Ação Direta:

Uma das formas de colocar a autonomia em prática é por meio das nossas ações.

Entendemos por ação direta a capacidade de agirmos por nós mesmos, sem depender de

representantes, líderes ou negociadores profissionais, ou seja, são ações que implicam na

participação direta das pessoas envolvidas em determinada reivindicação. 

Ação direta não significa agir de forma individual ou espontânea, mas sim usar de

nossa  própria  força  social  para  alcançar  nossos  objetivos.  Por  exemplo,  quando  nós,

estudantes, temos uma reivindicação, não podemos depender somente da representação

discente em Conselhos da Universidade, muito menos depositar nossas esperanças na boa

vontade de Reitorias, Pró-Reitorias e direções. Nesse caso, realizar manifestações públicas

ou ocupações é uma forma de ação direta. 

Além de ser, para nós, o método de luta mais eficaz (que mais nos aproxima dos



nossos objetivos), é o mais pedagógico: ele nos ensina a refletir, planejar, executar e avaliar

coletivamente nossas ações. 
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