EM DEFESA DA DEMOCRACIA PARA DERROTAR O FASCISMO!

Em meio a uma conjuntura de acirrada disputa política em que nos encontramos neste
segundo turno das eleições presidenciais de 2018, presenciamos uma polarização de dois
projetos políticos: um Social Democrata, e outro, Fascista.
Esta realidade reclama de nós um posicionamento potente contra um projeto político que
tem como principal força a pregação do ódio, o reforço da exploração das maiorias e a
extinção de formas plurais de vida. Esse projeto é a consolidação odiosa da desigualdade,
da miséria e da morte. Repudiamos toda e qualquer forma de repressão, violência,
discursos que defendem a criminalização de uma minoria em detrimento de uma maioria
que quer resolver o problema da violência com mais violência. Em respeito àqueles que
tanto lutaram, aos perseguidos, torturados, desaparecidos, mortos, dizemos: ELE NÃO!
Como profissionais da Educação, defendemos a educação pública, estatal, de qualidade,
laica e crítica e estamos em oposição às políticas de massacre brutal do serviço público e
àqueles que as defendem, como a Emenda Constitucional 95, que congela os gastos com
saúde, educação, segurança pública e assistência social por 20 anos e a Reforma do
Ensino Médio, meio de esvaziamento das responsabilidades do Estado com as/os
brasileiras/os.
No dia 11 de outubro de 2018, nós estudantes do Programa de Pós-Graduação em
Educação nos reunimos em Assembleia Extraordinária e decidimos, por unanimidade,
aderir à paralisação das atividades do curso de Pedagogia, deliberada no dia 10 de outubro
em Assembleia Estudantil da Pedagogia. A paralisação ocorrerá até o dia 28 de outubro,
para que possamos nos somar às diversas ações de mobilização contra o fascismo.
Conclamamos todas e todos trabalhadores da Educação a convergir nos espaços e práticas
de luta orientados à uma unificação neste segundo turno de todos os setores democráticos,
entendendo que o cenário em que nos encontramos é extremamente perigoso para a
democracia e um de seus pilares principais: a educação!

Pela educação que fomenta a emancipação!
Pela defesa da democracia para derrotar o Fascismo!
Ditadura nunca mais!
Assembleia Estudantes PPGE/UFSC

