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Esta carta é o resultado de experiências e avaliações acumuladas pelos
integrantes da Comissão Política Pedagógica do EIV-SC que vieram
construindo o estágio durante os últimos anos e que no início desse ano
julgaram necessária a construção deste documento. Os apontamentos
feitos aqui são produtos da visão da comissão que construiu o estágio
em 2016 e o realizou no início de 2017, não representando a totalidade
dos integrantes que hoje constroem o EIV-SC.

– 
Durante os últimos Estágios Interdisciplinar de Vivência (EIV-SC)
houveram diversos problemas na construção do estágio. Um destes
problemas foram as posturas dxs militantes da União da Juventude
Comunista (UJC). Com isso resolvemos escrever esse relato coletivo da
CPP 2016. 
No início de 2016, na reunião de avaliação do estágio, na qual todas as
pessoas envolvidas na construção e CPP do mesmo, deveriam estar
presentes, foi feito o balanço desta organização. Apenas uma militante
desta esteve presente até o final, e ficou de repassar as informações à
UJC. No entanto, ao perguntarmos às(aos) outrxs militantes da mesma
organização se o balanço foi repassado verificamos que as informações
não chegaram a todxs xs militantes da organização. Em virtude destes
fatos escrevemos esta carta a UJC para garantir que o balanço da
conduta dxs militantes seja exposto e que isso gere a autocrítica
necessária para que consigamos manter um ambiente saudável baseado
na construção coletiva e horizontal do estágio. 
Entendemos como importante relatar alguns fatos ocorridos em 2015,
período em que muitas integrantes da CPP começaram a ter uma
desconfiança, desconforto com o descomprometimento e engajamentos
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esporádicos de militantes da UJC. Essas práticas deram margem a
interpretações de oportunismo da participação dessa organização na
CPP com o EIV-SC. Neste ano, militantes da UJC se comprometeram
em diversas tarefas, ressaltando a tarefa fundamental de enviar e
contatar xs estagiárixs selecionadxs. Várias tarefas ao longo do ano não
foram cumpridas em seus prazos, ou foram descumpridas e não
repassadas ao grande grupo, prática que desgastou a construção
durante o ano e durante o estágio. 
Como agravante, durante o estágio em 2016, integrantes da CPP
suspeitaram de uma tentativa de aparelhamento ao descobrir a grande
quantidade de militantes do Coletivo Ana Montenegro durante o estágio
(e não no processo de seleção no qual estipulamos o número de
organizadxs por coletivos/organizações/movimentos). Houveram
posturas dúbias, em que diversas vezes ao serem questionadxs
aparentavam desconhecer os problemas e a displicência no
cumprimento das tarefas. O que entendemos como atos graves que
comprometem o trabalho de diversxs militantes comprometidxs com a
realização do estágio. 
Outra situação ocorreu durante o estágio em 2017 onde uma militante da
UJC, sem consultar formalmente a CPP e apresentando diversas
informações desencontradas apareceu durante a fase de formação no
estágio. Tal acontecimento, em meio a uma atmosfera de
tensionamentos na realização do estágio e um histórico que suscita
desconfiança perante a organização, culminou em uma abordagem
abrupta da CPP perante a militante. Desaprovamos essa postura por
parte da UJC uma vez que responde pela postura de seus/suas
militantes. Entretanto, tal evento não legitima a agressividade e
insensibilidade com que foi tratada a militante e, por este acontecimento,
nos retratamos formalmente. 
O fato de não encarar o EIV com a seriedade que xs demais membrxs
da CPP encaram, com a soma de repetidas posturas duvidosas, reforça
a desconfiança de que a organização referida esteja tentando aparelhar
o espaço com o fim de se autoconstruir, em detrimento da construção
política honesta junto xs outrxs militantes. 
Reafirmamos que o espaço de construção do estágio é horizontal e
autogestionado, ou seja, não há hierarquias, todxs são igualmente
responsáveis pelo comprometimento e cumprimento das tarefas.
Verificamos que tanto a UJC quanto xs militantes de outras organizações
deixam a desejar com relação ao devido cumprimento e repasse das
tarefas colocando a qualidade do estágio em risco. 
Ressaltamos que o intuito desta carta é um convite, um chamado para
aquelxs interessadxs em construir o EIV-SC venham munidos de sua
energia, comprometimento e honestidade. Só assim poderemos construir
um espaço de formação política qualitativo, o tornando um pólo real de
fortalecimento da resistência anticapitalista e anti-autoritária no estado.
Esperamos que esta carta ressoe dentro da UJC e que possa trazer a
autocrítica tão necessária à maioria das organizações da atualidade.
Também acreditamos que a crítica sincera oportuniza as reflexões
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necessárias para avançarmos rumo a uma sociedade realmente
igualitária onde não haja mais exploração das pessoas, umas pelas
outras.
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