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A União Nacional  dos Estudantes informa, que os textos 
publicados no Caderno de Teses do 54º Congresso, não 
explicitam a opinião da entidade e são de responsabilidade 
individual dos seus respectivos autores. Os textos aqui 
reproduzidos foram previamente enviados via e-mail, 
seguindo regulamento publicado no site oficial da UNE, que 
deixava claro que não haveria qualquer tipo de interferência 
ou correção ortográfica. Dessa forma, o Caderno de Teses é 
um instrumento para democratizar as opiniões dos muitos 
coletivos, movimentos e estudantes que participam do 
Congresso. No entanto, não aceitamos a publicação de textos 
que trazem mensagens de qualquer tipo de preconceito.
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DIÁLOGO QUE NOS UNE

Aqui estão reunidas as principais ideias e propostas para o movimento estudantil 
brasileiro. São as contribuições de quem quer transformar a educação, a universidade 
e o futuro do país a partir da sua luta, das suas convicções. A UNE é construída de 
todas essas teses, olhares, convergências e divergências, que garantem um debate 
sempre à frente das principais necessidades do país e da juventude. 

O Caderno de Teses é instrumento valioso para aquelas e aqueles que participam 
do Congresso da UNE. É uma oportunidade democrática de ampliar o debate 
nesse momento de reflexão e definição dos rumos da nossa entidade. Garante 
um envolvimento mais qualificado com o movimento estudantil e uma maior 
compreensão da realidade do ensino superior brasileiro atualmente.

Há quase 80 anos, a UNE se orgulha de concentrar teses e ideologias de todas as matizes, 
sendo uma das maiores experiências da diversidade política progressista brasileira. É uma 
pluralidade que já custou caro, que já incomodou ditadores, que provoca poderosos, que 
é perseguida pelos setores da sociedade que não querem ver a juventude organizada 
livremente e desenhando o seu futuro. Mas disso não abrimos mão.

Esperamos que, com a leitura das próximas páginas, você reafirme ou questione 
suas próprias convicções, que conheça pontos de vista ainda não contemplados, 
que  contribua, ainda mais, com o alcance da sua força política, do seu movimento, 
DCE, DA ou CA, no dia a dia da nossa militância. A UNE somos nós e estas são as 
nossas vozes.

Um abraço a todas e todos,

Vic Barros
Presidenta da UNE
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Tese

BOLSA PERMANÊNCIA PARA 
ESTUDANTES FIES E PROUNI
O Programa de Bolsa Permanência (PBP) é uma ação do Governo Federal de concessão de auxílio 
financeiro a estudantes matriculados em instituições federais de ensino superior, em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, e para estudantes indígenas e quilombolas. O recurso é pago 
diretamente ao estudante de graduação, por meio de um cartão de benefício.

A Bolsa Permanência é um auxílio financeiro, que tem por finalidade, minimizar as desigualdades 
sociais e contribuir para a permanência e a diplomação dos estudantes de graduação em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica. Seu valor, estabelecido pelo Ministério da Educação, é equi-
valente ao praticado na política federal de concessão de bolsas de iniciação científica, atualmente 
de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Para os estudantes indígenas e quilombolas, será garantido 
um valor diferenciado, igual a, pelo menos, o dobro da bolsa paga aos demais estudantes, em ra-
zão de suas especificidades com relação à organização social de suas comunidades, condição ge-
ográfica, costumes, línguas, crenças e tradições, amparadas pela Constituição Federal. 

Infelizmente, este programa abrange apenas os estudantes de instituições públicas, mas e os 
Estudantes beneficiários do Financiamento Estudantil (FIES) e do Programa Universidade para 
Todos (PROUNI)? Muitos estudantes beneficiários destes programas do Governo Federal encon-
tram-se em situação vulnerável socioeconômica, muitas vezes tendo que trancar a Faculdade ou 
em casos extremos, desistir do curso, por não terem poder aquisitivo o suficiente.

 Atualmente, temos a Proposta do Projeto de Lei- PL 7.480/14, que diz que o estudante que 
tem bolsa integral e frequenta turno parcial também terá direito ao benefício para o auxílio 
com despesas de transporte, de material acadêmico e de alimentação. Tal PL tem como autor, 
o Deputado Gustavo Petta (PCdoB-SP), que afirma que “o desafio é ampliar as conquistas do 
PROUNI, adotando mecanismos que assegurem a permanência dos bolsistas impossibilitados 
de conjugar o estudo com o trabalho, ampliando a oferta de recursos através da bolsa perma-
nência”. O projeto, que tramita em caráter conclusivo, será analisado pelas comissões de Edu-
cação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

É importante frisar que, não há nenhum Projeto de Lei (PL) para consessão do beneficío ao 
Programa de Bolsa Permanência (PBP) para estudantes beneficiários do FIES.

Temos que lutar para conseguirmos que todos os estudantes beneficiários do FIES e PROUNI, 
que estejam em situação socioeconômica vulnerável, tenham assistência do Programa Bolsa Per-
manência (PBP), para que possam concluir suas graduações e possam contribuir, para que juntos, 
trabalhemos por um Brasil melhor.

ASSINA ESTA TESE
Natália Priscila dos Santos Carvalho – 22 anos

Direito – Faculdade Metropolitanas Unidas-FMU (SP)

1
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2Tese

A LUTA PARA TRANSFORMAÇÃO 
DO BRASIL 
A luta para transformação do Brasil em um país justo, igualitário e solidário tem avançou com a 
vitória do pólo progressista de 2002. O país melhorou, cresceu, distribui renda. Estamos resistin-
do à crise do sistema capitalista, mas por outro lado, não estamos avançando nas transformações 
de pontos chaves, como as reformas da mídia, eleitoral, agrária, etc. Tratarei aqui sobre a reforma 
agrária, que não está na pauta dos projetos do governo.

É preciso um Novo Pacto Nacional pela Reforma Agrária no Brasil. Mesmo com todos os avanços, 
o Brasil continua um país capitalista, o qual gera profundas contradições sociais. Nossas riquezas 
naturais e minerais são exploradas, há mais de 500 anos, por gananciosos colonizadores, donos 
de engenhos, grileiros, latifundiários, empresários nacionais e estrangeiros. No campo, a con-
centração fundiária provoca a expulsão do homem da terra, enquanto isso milhões de brasileiros 
ainda passam fome, acampados às margens de rodovias, país adentro. A violência e o trabalho 
escravo, grilagem de terras, ainda persistem e, principalmente, na região Norte do país, centenas 
de trabalhadores, líderes sindicais e políticos ainda são assassinados.

No Congresso Nacional temos uma bancada cada vez mais conservadora, servindo ao capital 
,que “esquece” os assuntos importantes, como as reformas de base que o país precisa. A luta por 
um projeto nacional transformador da classe trabalhadora se torna uma necessidade inevitável, 
através da organização das massas no campo e na cidade, com consciência de classe, visando a 
construção da nova sociedade.

Principais bandeiras de luta do MLT:
• Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), e para que as populações do campo e das florestas 

tenham acesso a ele;
• Reformulação da Política de Crédito Rural no Brasil, que ela leve em conta as diferenças regio-

nais (biomas);
• Fim da violência no campo;
• Ampla reforma agrária no país;
• Limite do tamanho da propriedade de terras no país;
• Atualização dos índices de produtividades;
• Pelo controle de terras adquiridas por estrangeiros;
• Defesa de cooperativismos e associativismos;
• Fortalecimento do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera);
• Política efetiva de habitação e saneamento rural;
• Política de esporte e lazer para o meio rural;
• Acesso à água de qualidade para os povos do campo e da floresta.
• Reforma Política com participação popular;

ASSINA ESTA TESE

MOVIMENTO DE LUTA PELA TERRA – MLT
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CONSTRUINDO UMA SAÍDA 
PELA ESQUERDA

A expectativa, que parte da juventude depositou na Dilma “guerrilheira,” transfor-
mou-se em desilusão a composição ministerial reacionária e conservadora, represen-
tada especialmente, na figura do neoliberal Joaquim Levy, que, desde então, ajuda PT 
e PMDB a aplicarem um ajuste fiscal contra o povo trabalhador e a juventude. As MPs 
664 e 665, aprovadas com os votos do PCdoB e do PT, só em 2015, retirarão direitos 
mais de 5 milhões de trabalhadores.

Nesse mesmo sentido, foi aprovado no Congresso o PL 4.330, com a articulação funda-
mental de Levy. Uma medida que, se aprovada, representará um dos maiores ataques 
aos trabalhadores. Prova disso é que os primeiros afetados com os cortes na educa-
ção foram os terceirizados nas universidades que, além de já terem diversos direitos 
negados, têm seus salários atrasados e demissões. Mas não podemos esquecer que, o 
processo de aprofundamento das terceirizações, não é de agora, mas uma política im-
plementada pelo governo há anos.
 
É preciso construir uma nova direção: independente, democrática e de luta!
 
Não são poucas as tarefas do movimento estudantil diante de tantos ataques. É possível 
derrotar os cortes na educação e o ajuste da Dilma e governadores, através das nossas lu-
tas e, assim, concretizar pautas históricas da juventude. Os garis, os operários do Comperj 
e da Volks, os professores do Paraná nos deram a lição de que só a luta muda a vida, tendo, 
inclusive, que enfrentar as direções sindicais que atuam para frear suas lutas.

Há mais de 20 anos, as juventudes do PCdoB e do PT estão à frente da direção majori-
tária da UNE. Não temos nenhuma confiança de que esses setores poderão organizar 
nossas lutas. A política central desses setores é afirmar que a principal tarefa da juven-
tude é defender o governo, que tem na base aliada Katia Abreu, Michel Temer e o PP do 
Bolsonaro de uma suposta “onda conservadora”.

Para além disso, defendem que o problema pode ser resolvido por uma suposta Refor-
ma Política, operada pelos mesmos que, há 12 anos, se beneficiam com as campanhas 
bilionárias pagas às custas da população. Não podemos cair nessa ladainha, que é mais 
um malabarismo político para defender o governo, que hoje se encontra com 64% de 
reprovação, fruto das políticas contra os trabalhadores e a juventude que aplica e do 
qual o PT é o principal responsável.

3
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ASSINA ESTA TESE
JUVENTUDE VAMOS À LUTA 

Silaedson Alves da Silva – 31 anos
Pedagogia EAD – Estacio de Sá (RJ)

Por isso, mais do que nunca, é preciso construir uma nova direção para o movimento es-
tudantil: democrática e que resgate o perfil indignado das Jornadas de Junho de 2013, 
composta por todas aquelas e aqueles que queiram derrotar os cortes e o ajuste.
 
Nem a nova, nem a velha direita! PT, PMDB, PCdoB e PSDB NÃO nos representam!
 
Na disputa de quem pagará pela crise através do ajuste fiscal, fica cada vez mais cla-
ro, que existem dois lados. Mas não através da polarização que os governistas da UNE 
tentam nos impor pela tese da “onda conservadora,” que teria se expressado nos atos 
do dia 15 de março. Existe sim, uma revolta justa no conjunto da população que não 
aguenta mais o ajuste, os escândalos de corrupção, os péssimos serviços públicos e que 
só vê como resposta do governo o reforço dessa política. Na verdade, de um lado estão 
todos os que aplicam o ajuste fiscal e saqueiam e privatizam a Petrobras, como eviden-
ciou a Operação Lava-Jato: PT, PMDB, PP, PSDB, DEM, ou seja, todos os partidos da 
ordem estão com os grandes empresários e banqueiros. Aplicam o mesmo programa 
político e apenas disputam para ver quem vai ficar com a chave do cofre. Não é à toa que 
os mesmos empresários financiaram as campanhas de Aécio e de Dilma. Sem contar a 
composição ministerial de Dilma e o ajuste de dar inveja a qualquer tucano! Do outro 
lado, estamos nós, estudantes e trabalhadores, que só temos como alternativa a nossa 
luta. Não temos nada a ver com o PT e o PCdoB que hoje representam a nova direita, e 
nem com a velha direita do PSDB e DEM. Essa falsa polarização não pode nos confundir. 
Não é por acaso que o PMDB esteve com FHC e agora está com Lula e Dilma.

Mais do que nunca, é preciso que a esquerda se organize para derrotar essa política. 
Por isso, convocamos todos os estudantes indignados e dispostos a construir uma saída 
pela esquerda, a participarem do II Encontro Nacional da Juventude Vamos à Luta, que 
ocorrerá durante o 54º CONUNE, em Goiânia. Vem com a gente fortalecer a interven-
ção da Oposição de Esquerda da UNE no Congresso e, também, uma juventude que 
acredita que a esquerda hoje é a única capaz de ser uma alternativa real, e que acha que 
não é o momento de ficar em cima do muro. Nós temos lado: somos de esquerda, somos 
contra qualquer governo que tente retirar direitos e acreditamos que é possível cons-
truir essa alternativa nas greves e nas ruas. É tempo de indignação e de luta! E a saída é 
pela esquerda! Vem com a gente!
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É PRA MUDAR A UNE!

Somos o Levante Popular da Juventude! Uma organização de jovens militantes voltada para a 
luta de massas, em busca da transformação estrutural da sociedade brasileira. Somos a juven-
tude do Projeto Popular, e nos propomos a ser o fermento na massa de jovens do país. Somos 
um movimento de juventude que não baixa a cabeça para as injustiças e desigualdades!

Temos convicção de que o destino da juventude brasileira depende de um conjunto de reformas 
democráticas, nacionais e populares, que se expressa no que temos chamado de Projeto Popular 
para o Brasil. Na perspectiva do Projeto Popular as lutas da juventude assumem uma posição de 
classe, identificando o seu futuro com o destino das lutas de seu povo. Acreditamos que é papel 
da juventude construir um novo país, o Brasil que queremos.

Somos o Levante Popular da Juventude! Estaremos onde a juventude e o povo brasileiro estiverem!

A hora é de se movimentar!

Vivemos um momento importante na história do Brasil e do mundo. Um período de transição que 
deixará marcas profundas em nosso futuro. Não é hora para medo ou pessimismo. A história nos en-
sina que crises e transformações sociais caminham de mãos dadas. É hora de nos movimentarmos!  

A crise econômica mundial está deixando o mundo todo em efervescência. Os EUA, a Alemanha 
e outras potências imperialistas buscam transferir a crise para a periferia do sistema capitalista. 
Esta política de retirada de direitos tem encontrado a resistência de diversos povos, que tem se 
colocado em luta nos mais diversos continentes.

Esta ofensiva também recai sobre os BRICS, numa disputa acirrada pelo controle dos recursos 
naturais, em especial do petróleo e do gás, motivando os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio. 
Do mesmo modo, os EUA agem para recuperar sua hegemonia na América Latina, impondo uma 
guerra econômica aos governos progressistas do continente, com destaque para a Venezuela, a 
Argentina e o Brasil. 

Em nosso país, as manifestações de junho, de 2013, inauguram um novo período de reascenso 
da luta de massas no Brasil, marcadas pelo forte protagonismo da juventude. Em 2014, com os 
desdobramentos da crise econômica mundial, temos uma inflexão na luta política brasileira, com 
o maior acirramento entre a frente neodesenvolvimentista, encabeçada pelo PT, e a frente neoli-
beral, encabeçada pelo PSDB. 

Com a eleição de Eduardo Cunha para presidente da Câmara dos Deputados, a direita brasileira 
tem comandado uma ofensiva conservadora na sociedade. O que os conservadores querem é 
neutralizar as forças democráticas e populares para retomarem o governo federal, para assim, 
aplicarem seu programa neoliberal na íntegra, privatizando o Pré-Sal e a Petrobras. 

O grande desafio é a política das ruas.  Não deixaremos esse terreno para os conservadores. 

4
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ASSINA ESTA TESE
 LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE
Thiago Wender Silva Ferreira – 25 anos
Direito – Universidade Mackenzie (SP)

Precisamos confiar na força do povo e convocá-lo para tomar a história em suas mãos. O povo 
está cansado de corrupção e espera por mudanças políticas na sociedade. Precisamos pres-
sionar o governo através das ruas para iniciar um verdadeiro processo de mudanças, através 
de um Plebiscito, que canalize a participação popular, para uma Assembleia Constituinte do 
Sistema Político. 

Já vimos cenários de polarização política e disputa de projetos, em filmes e na própria história da 
UNE, nas décadas de 50, 60 e 70. E agora se inicia um período novo no Brasil, onde nós somos 
chamados a fazer a história, com todas as dificuldades e alegrias que isso implica. É momento de 
protagonismo. Se inicia as grandes lutas de nossa geração. Vamos a elas.
  
É pra mudar a UNE!

O papel dos/as estudantes agora é de extrema importância. Nossa experiência mostra que os 
estudantes são um termômetro importante das ruas e dinamizam a movimentação da juventude, 
tanto nas universidades, quanto nos bairros. É nosso papel fazer a brasa virar fogo. 

Precisamos nos questionar se a UNE tem cumprido um papel satisfatório para impulsionar essas 
movimentações. Na era Lula e Dilma, vemos uma postura conciliadora da entidade com o governo 
federal, priorizando o diálogo e pressão institucional, em detrimento da mobilização estudantil. 
A direção majoritária da entidade organizou apenas mobilizações episódicas e as lutas massivas 
deste período foram espontâneas e a UNE não se fez tão presente. Precisamos de uma UNE mais 
autônoma e mais mobilizadora, na luta cotidiana dos/as estudantes e do povo brasileiro!

Embora seja preciso reconhecer acertos, como a luta pelos 10% do PIB para a educação pública, 
das cotas sociais e raciais, do ENEM, do Reuni, do Prouni, é necessário reconhecer, também, que 
o papel da UNE tem sido insuficiente. Inclusive, precisamos refletir sobre o papel do Congresso 
da UNE hoje. Precisamos de fóruns da UNE que consigam organizar agendas de lutas coletivas.

Nós queremos mudar a UNE! Retomar a UNE que estimula o protagonismo dos/as estudantes 
nas lutas, com toda alegria e irreverência. Há um grande desafio no movimento estudantil sobre 
como dialogar com os/as estudantes e com outros atores e atrizes sociais. A distância do movi-
mento estudantil do cotidiano dos/as estudantes, só dá mais força para os ataques conservadores 
contra a organização da juventude. E nisso, precisamos nos inspirar nas experiências dos CPCs 
(Centros Populares de Cultura) e da UNE volante, realizadas durante a década de 60. 

A UNE precisa retomar projetos de arte e cultura nas universidades, bairros, escolas secundárias 
e sindicatos. Esse é um, entre os grandes ensinamentos da experiência dos CPCs. 

Precisamos de uma direção mais mobilizadora em nossa entidade, que responda aos desafios 
do movimento estudantil hoje. Construímos o Campo Popular na UNE, com a intenção de não 
só mudarmos a direção da entidade, mas mudar as suas práticas e a forma de se fazer política. 
Queremos botar a UNE na rua. Em junho de 2013 e no segundo turno eleitoral de 2014, tivemos 
provas que as universidades são explosivas. Falta acender o pavio. 
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PELA VALORIZAÇÃO DAS 
DISCIPLINAS EM EAD NOS CURSOS 
PRESENCIAIS – PREÇO JUSTO E 
OFERTA DE QUALIDADE
Segundo a portaria nº 4.059/2004 do MEC, é permitida a oferta de disciplinas em cursos supe-
riores reconhecidos, na modalidade dita semipresencial, até o limite de 20% da carga horária 
total do curso. 

Entretanto, tal recurso vem sendo utilizado de forma inadequada pelas instituições de ensino, 
a exemplo da rede Laureate, que implementou em seus currículos cadeiras na modalidade EAD, 
cuja mensalidade é a mesma da disciplina presencial. Sabemos que o custo destas é inferior, 
uma vez que não utiliza infraestrutura e as turmas têm o número de inscritos equivalentes à 
três disciplinas presenciais, bem como o rendimento dos estudantes é mais baixo, devido à 
péssima qualidade na qual é ofertada. Não existem vídeo-aulas ou atividades pedagógicas que 
promovam o conhecimento, tampouco são atendidas as reclamações dos estudantes por inter-
médio das avaliações. 

O EAD é uma boa ferramenta para o acesso ao ensino superior, quando utilizada com qualida-
de, com tutores e material didático, e, mesmo nestas condições, deve possuir um valor reduzi-
do, que condiga com a realidade destas cadeiras.

As disciplinas semi-presenciais devem estar presentes de forma facultativa, e não obrigatória, 
àqueles estudantes que optaram pelo curso presencial, podendo, assim, ser realizadas nas disci-
plinas eletivas, de forma opcional.

Assim sendo, as disciplinas à distância não devem ser imputadas de forma obrigatória, devem ter 
seu valor justo e se submeterem a uma reforma em sua oferta, que permita um maior aproveita-
mento do estudante.

ASSINA ESTA TESE
Pâmela Carolina dos Santos May – 21 anos

Direito – FADERGS – Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (RS)
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ASSINA ESTA TESE
Adriano Sabino Barbosa – 34 anos

Direito – UNIFEOB – São João da Boa Vista (SP)

6Tese

A UNE PARA TODOS
Mesmo estando na era da informação, muitos universitários ainda desconhecem a UNE, e cito 
como exemplo a minha universidade, onde a maioria esmagadora nunca nem ouviu falar na UNE. 
Acho que a UNE deveria formar equipes para visitar as universidades, para trazer esses alunos 
para juntos unirmos e nos tornar cada vez mais forte. 
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JUVENTUDE NAS RUAS EM DEFESA DA 
DEMOCRACIA E DE MAIS DIREITOS!
O 54º Congresso da UNE ocorre em meio a um acirrado cenário político.

A crise econômica mundial impõe recessões a diversos países, inclusive ao Brasil. Além disso, os 
setores mais reacionários tentam criar um cenário de instabilidade política, o que se agrava com 
o Congresso Nacional mais conservador em 50 anos.

Liderado por Eduardo Cunha, o parlamento busca impor uma agenda de restrição de direitos, 
como o PL 4.330, da terceirização, e a PEC 171, da redução da maioridade penal.
 
O sistema eleitoral também é alvo disso. Nos últimos dias, liberaram a doação de empresas a par-
tidos e buscam avançar em propostas para dificultar, ainda mais, a representação popular nos 
espaços de poder.

Nós, do Movimento Abre Alas, almejamos que a UNE continue mobilizando em prol do Brasil e da 
ampliação de direitos para a juventude e para a classe trabalhadora. 
 
 
Os trabalhadores não podem pagar pela crise: taxação das grandes fortunas já! Nenhum centavo 
a menos para a educação! 
 
A crise política vivida no Brasil se agrava com a crise econômica mundial, que leva recessão a 
todos os países. O ajuste fiscal faz parte das respostas a ela. Mas quem deve pagar pela crise?

Quem a criou: o capital especulativo. Defendemos que a UNE lute pela taxação das grandes 
fortunas, elevando os investimentos do Estado a partir da riqueza de quem tem. Não contin-
genciando verba da educação e da saúde. E tão pouco ameaçando os direitos trabalhistas com 
a MP 664 e 665/2014.
  
Para acabar com a corrupção, só tem uma solução: Reforma Política Já! 

Devemos enfrentar a raiz da corrupção exigindo uma Reforma Política com o fim do financiamen-
to empresarial de campanha. Se empresa não vota, não pode financiar.

Endossamos, também, o pacote anticorrupção apresentado pela presidenta Dilma, como forma 
de livrar o Estado das garras dos setores privatistas e patrimonialistas.

Para expressar a liberdade, democratizar os meios de comunicação! 

O monopólio de mídia, herança da Ditadura Militar, tem sido usado para obstruir as conquistas 
populares. Veículos como a Globo, investem tudo por um golpe político.
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Aproveitar a passagem dos 50 anos da TV Globo para denunciar seu papel antidemocrático e 
destacar a importância da democratização da mídia é estratégico.
 
Reforma Universitária e PNE para construir a educação dos nossos sonhos! 

A universidade brasileira não é a mesma de 10 anos atrás. A luta da UNE garantiu mais negros, 
índios, mulheres, trabalhadores e jovens nessas instituições. 
 
Conquistas como as COTAS, REUNI, PROUNI, FIES, ENEM e a aprovação de 50% do Pré-Sal, 
75% dos royalties do petróleo e 10% do PIB para a educação permitiram tal cenário.
 
Devemos agora nos alçar ao desafio de aprofundar, de implementar o Plano Nacional de Educa-
ção (PNE), para fortalecer a educação pública e de qualidade.
 
Precisamos avançar em outro modelo de universidade e responder os desafios da juventude que 
adentrou nela. Buscar a interdisciplinaridade do conhecimento no sistema público é um caminho. 
Regulamentar o sistema privado, também. 

Além de intensificar a expansão do ensino superior com amplos investimentos em assistência es-
tudantil, para viabilizar a permanência dos filhos da classe trabalhadora.

O contingenciamento de verbas da educação se contrapõe a isso. A UNE deve pautar um Projeto 
de Lei que proíba tal medida. E lutar pela implementação dos 10% do PIB para a educação.  

Lutamos por:

• Implementação das metas do PNE, especialmente a que prevê 30% de jovens no ensino 
superior e desses, 40% na rede pública; 

• Projeto de Lei que proíba cortes de verbas na saúde, educação e ciência & tecnologia;
• Plano de Consolidação da Expansão das Universidades Federais que possibilite a conclusão 

das obras inacabadas do REUNI;
• Investimento de R$ 2,5 bilhões em assistência estudantil;
• Fim da estrutura departamental. Pela implementação de ciclos básicos e bacharelados in-

terdisciplinares;
• Fim da lista tríplice: eleição direta para reitor, diretor e chefe de departamento com parti-

cipação paritária;
• Construção de creches nas universidades;
• Assistência estudantil para Prounistas. Transferência de renda direta para o estudante;
• Fim do capital estrangeiro na educação superior;
• Regulamentação das universidades privadas garantindo sua autonomia diante das mantenedoras;
• Aprovação imediata do PL 6489/06 (PL da UNE), que regulamenta a cobrança de mensalidades;
• Aprovação imediata do INSAES, autarquia responsável pela regulação  do ensino privado;
• Oferta de bolsas do PROUNI e FIES apenas em instituições que atendam critérios de qualidade; 
• Criação de um programa de financiamento dos hospitais universitários;
• Plano de reestruturação e expansão das universidades estaduais, que se encontram em 

situação de sucateamento;
• Pela criação da carreira de Guarda Universitária no funcionalismo público; 
• Fim das disciplinas on-line nos cursos presenciais.
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MOVIMENTO ABRE ALAS

Carina Vitral – 26 anos
Economia – PUC-SP

Em defesa do FIES e do PROUNI. Contra o aumento de mensalidades! 
 
A democratização do FIES e o PROUNI foram fundamentais para ampliar o acesso ao ensino 
superior. As medidas recentes anunciadas pelo MEC, porém, trouxeram complicações para os 
beneficiários.
 
Muitas instituições não cumpriram o teto de 6,41% do IPCA do ano anterior, no aumento das 
mensalidades. E o sistema virtual do programa não tem funcionado a contento, provocando mui-
tas filas nas universidades. 

Abrimos o próximo período de caça aos tubarões da educação. Defendemos uma jornada de lutas 
nas universidades privadas contra o aumento abusivo de mensalidades, cobranças indevidas de 
taxas e pelo aditamento de todos os contratos do FIES firmados até aqui.
 
• Pelo aditamento de todos os contratos do FIES anteriores às mudanças do sistema;
• Por mais rigor na fiscalização dos aumentos de mensalidades;
• Restituição dos valores aos estudantes lesados;
• Oferta de PROUNI e FIES somente em instituições de qualidade comprovada;
• Por contrapartida social das instituições que aderiram o FIES e o PROUNI, beneficiando os estudantes.

18 – Caderno de Teses
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 ASSINA ESTA TESE
Carine Taís Becker Vial – 18 anos

Administração – UNOESC - Universidade do Oeste de Santa Catarina (SC)

CONQUISTANDO O AMANHÃ!
Já se imaginou vivendo em um novo mundo, onde você possa ir e vir tranquilo, sem medo 
e sem correr riscos? Pois bem, é o que todos nós, jovens sonhadores e idealizadores de um 
novo amanhã, buscamos dia após dia. Sermos livres da violência, do abuso e da exploração. 
Lutamos por um país onde sejamos livres e felizes, onde não existam muros nem grades que 
nos prendam, tanto em escolas, quanto muros fora delas, muros estes que nos escondem 
do mundo. Imagine sairmos por aí com a certeza de voltarmos vivos para casa todos os dias. 
Imagine jovens tendo vez e voz, jovens aparecendo em noticiários como destaque, ao invés 
de boletins policiais, jovens ganhando salários justos e com empregos dignos, jovens cuidan-
do e fazendo cuidar do planeta. Nós somos o futuro do nosso país, e é por isso, que devemos 
ir em busca do amanhã. Não deixar para a próxima geração um país caótico, é o mínimo que 
podemos fazer. Sempre ouvimos por aí, adultos e idosos alegando que os jovens de hoje estão 
perdidos, mas se esquecem de que somos o reflexo do ontem, da geração deles.  Imagine um 
país em que o sonho de futuro dos jovens não é pesadelo nem ilusão. Participe da Conferên-
cia Nacional de Juventude. E conquiste o amanhã desse novo país.
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UM CHAMADO À JUVENTUDE 
PARA A CONSTRUÇÃO DA FRENTE 
ANTI-IMPERIALISTA E ANTIFASCISTA
Greve Geral contra a terceirização, as MPs 664 e 665, a redução da maioridade penal, o “ajuste 
fiscal” contra a educação, ...
Frente Única contra a direita golpista e o imperialismo!

Existe uma onda golpista promovida pelo imperialismo contra governos mais alinhados com a 
China e a Rússia do que com o Ocidente. Honduras (2009), Equador (2010), Líbia (2011), Pa-
raguai (2012), Egito (2013), Ucrânia (2014),... No governo Obama, a CIA realizou um Golpe de 
Estado por ano. O Brasil pode ser a bola da vez.

E não adianta a Dilma ceder às pressões, fazer um “ajuste fiscal” contra a população e a ju-
ventude trabalhadora, como fez cortando das verbas da educação, para sobrar mais dinhei-
ro para o grande capital. Estamos em uma nova guerra fria entre Ocidente e Oriente e não é 
a política econômica nacional, mas a economia política mundial quem predomina na disputa 
do destino das nações.

A FCT faz uma análise mais ampla e profunda da conjuntura no Brasil, baseada na geopolítica e na 
economia política internacional.

A crise capitalista de 2008, que teve como epicentro os EUA e Europa, abriu uma nova situação mundial.

A recessão nas metrópoles abriu espaço para a projeção comercial da China e Rússia, duas eco-
nomias capitalistas cujas tarefas nacionais burguesas foram resolvidas por revoluções sociais e 
implantação de ditaduras proletárias. Dispondo de gigantes recursos energéticos e humanos, as 
burguesias destes dois países avançam sobre o recuo econômico dos EUA e UE, atingidos pela 
recessão e aspiram converter-se em potências imperialistas.

O imperialismo reage a expansão comercial do bloco Eurásico, manipulando o descontentamento 
popular sem direção revolucionária (como ocorreu nas jornadas de junho de 2013, no Brasil, de-
pois que a mídia resolveu “apoiá-las”), contra os efeitos da crise capitalista para articular Golpes 
de Estado contra governos semicoloniais e expandir seu parasitismo como fez na Líbia, Paraguai, 
e Ucrânia, cujos governos estreitavam suas relações comerciais com China e Rússia.

Mas não basta o Brasil se associar aos BRICS, a China e a Rússia para reverter a tendência histó-
rica da queda da taxa de lucro do capital instalado no Brasil.

Graças aos altos preços dos commodities e a parceria comercial do governo do PT com a China, a 
partir de 2009, aliado aos ganhos de produtividade derivados da taxa de exploração, a crise capi-
talista mundial de 2008 teve baixo impacto no Brasil. Mas, a partir de 2011, a queda dos preços 
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ASSINA ESTA TESE
FRENTE COMUNISTA DOS TRABALHADORES (FCT)

Thieplo de Benites Bertola Gonçalves – 25 anos
Engenharia Elétrica – PUC - Rio

dos commodities e a desaceleração da economia chinesa fizeram com que a economia agroindus-
trial brasileira, inteiramente dependente das grandes economias mundiais, entrasse em crise.

Os mecanismos que livraram o Brasil dos efeitos da crise mundial, no final dos anos 10, não conti-
veram a tendência da queda da taxa de lucro do capital no Brasil, que despencou a partir de 2004, 
caindo em 8% em 2008, principalmente com o crescimento dos salários que provocou a queda de 
25% na taxa de exploração, produto das greves dos últimos anos.

Para recuperar a taxa de lucro, o capital ameaça realizar ataques brutais aos direitos da juventude 
e da população trabalhadora, como a terceirização e a redução da maioridade penal. A direita é 
um pit bull do imperialismo contra as massas. A instauração de governos títeres de direita e com 
elementos fascistas, como na Ucrânia, para obrigar as massas, pela via do terror, (como realizada 
por Beto Richa contra os professores paranaenses) a se submeterem a planos de austeridades, 
ajustes fiscais, perda de conquistas, demissões, arrocho salarial, precarização do trabalho que 
permitam ao imperialismo extrair superlucros dos trabalhadores.

Para derrotar esta ofensiva e virar a mesa, a juventude precisa impulsionar, a partir deste 54º 
CONUNE uma unidade de ação da CUT, UNE, MST, MTST, se opondo firmemente a perseguição 
da direita ao PT, PCdoB, à esquerda e ao comunismo, mas sem defender politicamente o governo 
Dilma, o PT e suas políticas contra a juventude e a classe trabalhadora. Lutar por um programa 
pela estatização e expropriação, sob o controle dos trabalhadores e usuários da população traba-
lhadora da mídia burguesa, educação, saúde, transportes. Pelas reformas urbana e agrária, pela 
revolução agrária contra a agroindústria. Pela dissolução de todo aparato repressivo policial.

A FCT luta por uma Frente Única Anti-imperialista, unindo BRICS, bolivarianos, Estados Ope-
rários remanescentes, nacionalismo islâmico e Irã, africanos e “terceiromundistas” - sempre que 
estiverem sob ataque, e/ou em contradição com o imperialismo.

Lutamos pela Greve Geral contra a terceirização e a direita golpista, tendo como estratégia a 
construção da OPOSIÇÃO OPERÁRIA E COMUNISTA AO GOVERNO DILMA-LEVI e de um 
partido para lutar pela revolução e o socialismo.
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DIAS DE SOL, DIAS DE CHUVA
Este manifesto é fruto da militância de dois jovens do interior do estado do Rio de Janeiro, ex-mi-
litantes de entidades estudantis que compõe a UNE, Johnes Hebert Victal Evangelista e Letícia 
Pereira de Matos. Assinam esta tese, também, o movimento JuventudeBM, um movimento a cin-
co anos em defesa, valorização e resgate da juventude.

O CONUNE - Congresso da União Nacional dos Estudantes- é mais que um espaço deliberativo 
para nortear os passos que a entidade tende a caminhar para sua gestão, assim como eleger sua 
mesa diretora, é um espaço que reúne jovens do Brasil inteiro, em um grande acampamento uni-
versitário, rumos à difusão cultural entre os povos das diferentes regiões brasileira. 

Este espaço atual é o único projeto de extensão que interage tantos jovens universitários brasi-
leiros e ofertam a oportunidade de conhecer novas culturas longe de sua cidade de origem. As 
bandeiras de luta da UNE têm de se diversificar e com propostas muito além das bandeiras ide-
ológicas políticas. Temos de ter a consciência que o papel fundamental da entidade não é apenas 
ter propostas oposicionistas ou governistas no cenário político nacional, mas tem de cumprir o 
papel de alavancar projetos, e muito, além disso, para  realização de suas bandeiras dentro dos 
Institutos Federais, Universidades e demais instituições de nível superior.

Majoritária da UNE X Oposição - Hoje, os movimentos de oposição dentro da entidade, assim 
como os movimentos da base, utilizam suas expostas divergências para manter acesa o nome, 
o brilho e a história da entidade, que há anos não supre as reais necessidades dentro das uni-
versidades brasileiras.

Aos longos dos anos, a entidade vem sendo sucateada, não apenas pela majoritária cansada, mas 
pela própria oposição, que mesmo sabendo que o caminho para as transformações não são os uti-
lizados da melhor maneira e continuam a fazer parte deste ciclo vicioso que favorece os partidos 
políticos, que adentro financiam suas lideranças jovens partidárias.

Infelizmente, um estudante sem vínculos partidários, que tem interesse em fazer parte da UNE, 
tem de fazer parte  de uma entidade de base ou não conseguirá ocupar cargos na entidade.

Proposta Única - O objetivo é ampliar o pensamento destes jovens de forma horizontal em 
sua participação dentro dos eixos que compõe este grandioso evento festivo, que chega a sua 
54ª edição.

De forma que jovens estudantes do interior dos estados brasileiros, assim como o movimento 
que assina esta tese, possam disputar a mesa diretora da UNE, com foco as propostas de valo-
rização da educação brasileira e da juventude e não as entidades que compõe a mesa diretora. 

O movimento Juventude BM acredita que não é justo o processo de delegados e não representa 
dentro das universidades os reais anseios dos estudantes, no entanto, reconhecemos que a opo-
sição que faz parte da disputa, também não propõe outros meios para mudar, pois também são 
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MOVIMENTO JUVENTUDEBM

Johnes Hebert Victal Evangelista e Leticia Pereira de Matos – 24 anos
Licenciatura em Matemática – IFRJ Volta Redonda (RJ)

entidades beneficiadas com este mecanismo por terem representações nacionais ou pelo menos 
em diversos estados brasileiros, que seus partidos contribuem para manter.

O Movimento JuventudeBM acredita que  um dia as pessoas de bem, qualificadas e determinadas 
realmente em mudar o meio que vivem, terão seus reais espaços dentro desta entidade, assim 
como na sociedade por um todo. 

Fazemos encaminhamento que a melhor maneira é eleger a mesa diretora com uma repre-
sentatividade de cada estudante dentro da instituição superior, invés de elegermos delega-
dos que elegem a mesa diretora, poderíamos eleger dentro das universidades estudantes da 
mesa diretora, que estariam dentro do congresso apenas para votar na presidência da enti-
dade. Desta forma, legitimaria muito mais o processo participativo e daria voz, de verdade, 
da UNE dentro das instituições.

As bandeiras da UNE muito mais interessam os partidos políticos que aos jovens estudantes que 
a compõe. Apesar de algumas bandeiras acabarem se caminhando junto aos interesses dos estu-
dantes são bandeiras que caminham no ritmo que os partidos que sustentam as entidades como 
UJS, Kizomba dentre outras, que compõe a UNE.

Dias de Sol e dias de Chuva - Um militante sabe muito bem o que são dias de sol, dias de chuva. 
Tantos outros dias como este,s se acorda cedo, dorme tarde, caminha quilômetros de distância, 
mas entra nas universidades com o foco de defender os interesse de cada estudante. Em diversos 
casos estes militantes lutam também com a fome e falta de recurso para militar, mas jamais cogi-
taram a ideia de parar.

Nós, verdadeiros militantes, temos um compromisso, um dever, em ajudar a ampliar a visão 
da UNE das entidades que dela fazem parte, através deste congresso. Convocamos você, que 
tem o mesmo objetivo que o nosso, em acreditar que teses de jovens sem vínculos com os 
partidos políticos ou entidades ligadas aos mesmos, possam sonhar em ocupar um cargo na 
diretoria desta entidade. 

Façam suas escolhas, de acordo com seus sonhos !
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UMA NOVA FORMA DE CAMINHAR

Essa tese foi desenvolvida para o congresso da UNE por estudantes, professores, intelectuais, 
trabalhadores e servidores públicos do Estado do Amazonas. Portanto, pretendemos trazer o 
debate da Amazônia para dentro do 54º Congresso da UNE, para que bandeiras regionalizadas 
façam parte da luta diária da UNE.

Vamos levantar a bandeira progressista!

• Ampliação dos pólos da UEA, no interior do Amazonas, com projeto político pedagógico com 
foco nas especificidades e vocações dos municípios;

• Criação do Centro de Desenvolvimento Tecnológico;
• Criação do condomínio estudantil do Amazonas, para abrigar estudantes do interior na capital;
• ENEM regionalizado;
• Lutar para que todo dinheiro recuperado de desvios e corrupção sejam destinados à educação;
• Incentivo à exploração mineral no Amazonas (a maior reserva de Nióbio está no município de 

São Gabriel da Cachoeira);
• Garantir a mudança da base energética das termelétricas no Amazonas para Gás Natural Co-

ari-Manaus;
• Lutar pela autonomia financeira e jurídica do CBA;
• Fortalecer as Instituições de desenvolvimento da Amazônia (SUFRAMA; SUDAM; INPA etc);
• Apoiar toda e qualquer investigação para casos de corrupção;
• Controle externo ao Poder Judiciário e Ministério Público;
•Lutar pela a retomada de investimentos por parte do Governo Federal em infraestrutura em 

todo o país (PAC 1 e 2). 

A velha política e a velha geração de políticos já mostraram que sua forma de dialogar com 
a sociedade, suas ações e políticas públicas não representam os desejos e necessidades do 
povo brasileiro.

Os partidos comandados pelos caciques, tendo a velha política como norte de suas concep-
ções, perderam sua função de existir enquanto representantes legítimos do povo. Cabe à 
nova geração de políticos, militantes e intelectuais apontar os novos rumos dos partidos e da 
política brasileira. 

A velha política e a política velha têm como finalidade a manutenção do status quo daqueles que 
chegam ao poder. Infelizmente, esse comportamento encontra-se até mesmo nas lideranças do 
ME; não somente na forma de pensar e fazer política, mas também na prática de corromper e apa-
relhar o ME através das legendas partidárias, com a finalidade de favorecer interesses privados. 

Apontar o rumo certo não é um desejo, é uma necessidade. No entanto, exterminar as práticas 
escusas, o aparelhamento de organizações e instituições devem ser obrigação e prioridade de 
todos. Não podemos abandonar nosso país ou perder a capacidade de nos indignarmos. Vamos 
levantar nossas bandeiras e continuar lutando. 
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Rogério Aguiar – 26 anos
Adminstração – Universidade do Estado do Amazonas (AM)

A solução não está na reforma política. Esta é mais uma resposta simplista aos atos e manifesta-
ções de todos os cantos do país. É mais uma manobra para tirar o foco dos casos de corrupção, 
abandono do Governo aos estados e municípios, descaso com a saúde e educação. O foco não 
deve ser formas de eleição, mas sim, que tipo de representantes precisamos. 

Vamos pensar juntos, se o dito “Distritão” fosse solução, por que tem o apoio de velhos e conheci-
dos caciques da política brasileira: Renan Calheiros e companhia?

A resposta para solucionar a estagnação econômica é ter investimento do governo em educação, 
infraestrutura e mercado interno. Assim, prepara-se o país para responder aos desafios impostos 
pela economia, gerando condições reais de crescimento. 

O governo, ao investir em infraestrutura, gera mais emprego e movimenta o mercado interno, 
logo, o país volta a crescer com uma base sólida de planejamento. 

Toda forma de representatividade deve caminhar de acordo com os anseios e necessidades a 
qual representa. A sociedade é dinâmica, portanto, é correto afirmar que nenhuma instituição 
de representação pode se ver e se apresentar de forma estática e unilateral, diante das suas 
bandeiras de lutas. Se por um lado ainda enfrentamos os mesmos problemas que nossos pais, 
não podemos dizer que a conjuntura que vivemos hoje é a mesma. É necessário perceber to-
das as transformações que aconteceram nas últimas duas décadas em nosso país. É necessário 
perceber as especificidades de cada região do Brasil. Não podemos apresentar soluções sem 
realmente conhecer as causas e efeitos dos problemas.

É recorrente a afirmação que vivemos uma crise política. No entanto, vivemos uma crise de 
novas ideias. Assim, cabe a nós, estudantes, apresentarmos novas propostas para a transforma-
ção do nosso país em um lugar melhor. Devemos ser sempre de vanguarda, ideias novas implan-
tadas por mecanismos velhos não resultam o efeito desejado. Precisamos buscar uma forma de 
caminhar diferente. A UNE precisa de uma nova forma de caminhar na política, no ME, nos de-
bates e, principalmente nas ideias e propostas. Muitos criticam e afirmam que a UNE não mais 
nos representa, errado. O que não nos representa mais são as propostas superficiais, o debate 
político reacionário, o aparelhamento do ME para interesses privados, a política velha e a falta 
de diálogo. Por isso, devemos gritar em todos os cantos do país que a UNE nos representa e 
todos os estudantes do Brasil representam a UNE. 
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POR UMA NOVA CULTURA POLÍTICA

Aprofundar as lutas democráticas e anticapitalistas

Em 2017, a UNE completará 80 anos. Será uma data histórica, para a qual o movimento estudantil 
deverá se preparar para afirmar a atualidade da rebeldia, que transformou e segue transformando 
a realidade do país. De uma história construída por muitas mãos, pelos sonhos e lutas de muitos/as, 
pela heroica e sangrenta resistência e pelas alegrias de cada conquista. De um movimento que sem-
pre se renova para enfrentar os desafios do presente e que agora nos exige enfrentar com ousadia, 
criatividade e coragem a dominação decadente do capitalismo, do patriarcado e do racismo. 

Voa Juventude – Mais educação de qualidade, mais direitos e mais democracia

As históricas mobilizações, de junho de 2013, intensificaram as lutas juvenis e do movimento 
estudantil nesses dois últimos anos e contribuíram para a aprovação do Plano Nacional de Edu-
cação (PNE), da destinação de 50% do Fundo Social do Pré-Sal e de 75% dos royalties do petró-
leo para a educação e do Estatuto da Juventude, que colocam a luta por mais direitos, mais de-
mocracia e mais qualidade da educação e dos serviços públicos, em um patamar mais elevado.

A Kizomba está integralmente envolvida com a luta pelo direito público à educação de quali-
dade, referenciado pela expansão e democratização do acesso para todos os níveis, etapas e 
modalidades da educação, pelas políticas de assistência estudantil e permanência e pela auto-
gestão e colaboração da pluralidade de atores e atrizes, que constroem a práxis educacional. A 
ampliação do financiamento e o PNE são os patamares de onde partimos para seguir a luta por 
uma reforma universitária democrática. Mas é preciso avançar ainda mais para garantir a regu-
lamentação do ensino privado, impedindo os abusos dos tubarões nacionais e internacionais, 
que tratam educação como mercadoria, e para garantir o tratamento das relações de gênero e 
étnico-raciais, bloqueadas pela bancada conservadora na aprovação do PNE. 

A democratização do acesso à universidade pluralizou o perfil dos/as estudantes. Somos mais 
mulheres, mais negros, mais LGBT, mais pobres e trabalhadores/as e é o conjunto das condi-
ções nas e pelas quais produzimos e reproduzimos as nossas vidas, que mobilizam as nossas 
lutas. A agenda de lutas da UNE, portanto, coincide com a agenda da juventude por mais liber-
dade e autonomia, pelo garantia do trabalho decente e pelo fim da divisão sexual do trabalho, 
pela sustentabilidade e segurança para a vida no campo e na cidade, por mais cultura e espaços 
de convivência e lazer, pela descolonização das mentes e corações, pela despatriarcalização das 
instituições, pelo fim do machismo nos espaços privados e públicos e afirmação da autonomia 
das mulheres, pelo fim do racismo, do encarceramento e genocídio da juventude negra e repa-
ração das históricas opressões ao povo negro, pela luta contra a inaceitável tentativa de reduzir 
a maioridade penal, pela legalização das drogas para acabar com o tráfico e a violência contra a 
juventude, pelo fim da LGBTfobia e pelo direito de amarmos quem quisermos. 

É no terreno da democracia e através da sua radicalização, numa perspectiva feminista, an-
tirracista e antiLGBTfóbica, que poderemos afirmar novos direitos e construir uma sociedade 
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Mitã Chalfun – 20 anos
Educação Física – UFRJ (RJ)

solidária, igualitária, fraterna e socialista. Portanto, democratizar os meios de comunicação, 
reformar as instituições políticas, taxar as grandes fortunas e heranças são pautas democráti-
cas fundamentais para impedir o avanço da direita misógina, LGBTfóbica e racista, que ganha 
espaço no Congresso Nacional e na sociedade.

Por uma Nova Cultura Política na UNE 

As históricas mobilizações de junho de 2013 também explicitaram e estimularam novas for-
mas de ativismo e de fazer política da juventude. A UNE está em sintonia com esse movimen-
to. Nos últimos anos, a UNE realizou, com protagonismo da Kizomba, o EME - que completou 
10 anos desde a sua primeira edição - o ENUNE, o VERSUS, o I Encontro de Estudantes LGBT, 
o I Congresso Literário dos Movimentos Sociais da Região Norte, a aprovação do nome social 
nas carteirinhas e nos processos eleitorais de escolha de delegados/as dos fóruns da UNE, 
entre outras iniciativas. 

Ao mesmo tempo, esse novo período de lutas reivindica mais ousadia, criatividade e coragem 
para se renovar e seguir construindo uma nova cultura política. A UNE se organizou no pas-
sado para resistir à ditadura, atualizou essa organização para lutar e sustentar um projeto 
democrático nacional e agora precisa, mais uma vez, modificar o seu funcionamento para uma 
necessária ofensiva democrática e anticapitalista. 

Como os/as estudantes organizam as suas vidas e as suas lutas cotidianas? Com nacionalizar as 
práticas locais? Como envolver o conjunto dos/as estudantes, a partir da sala de aula na cons-
trução da agenda de lutas? Como dar transparência para as ações e gestão da direção da UNE? 
Como eleger dirigentes e delegados/as?

Através dos debates no congresso e do nosso blog (kizombaconune.blogspot.com.br) seguire-
mos esse diálogo.
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A UNE TEM LADO: CONTRA OS 
CORTES E O AJUSTE DA DILMA!

Em seus 77 anos, a UNE participou dos momentos mais importantes de nosso país, com sua 
história muitas vezes se confundindo com a história de lutas do nosso povo. A defesa da uni-
versidade pública e de sua expansão, a campanha “O Petróleo é Nosso” e a batalha em defesa 
da soberania nacional, contra a exploração do nosso petróleo pelas empresas estrangeiras 
e pela criação da Petrobras, o combate ao acordo MEC-USAID e a privatização do ensino e, 
mais recentemente, a luta contra o neoliberalismo e as privatizações de Collor e FHC, foram 
momentos marcantes da UNE, influenciando a história do Brasil e defendendo nosso país.

Nos dias de hoje vivemos um momento tão sério quanto os citados acima, um momento 
onde as forças do atraso trabalham contra o país.

Após as eleições, Dilma anunciou cinco aumentos consecutivos nas taxas de juros do país, 
levando o Brasil a liderança do ranking mundial e ampliando em 70 bilhões de reais o gasto 
do governo com os bancos. Nosso patrimônio está exposto nas vitrines mundo afora, com 
a retomada dos leilões de petróleo e a venda anunciada de portos, aeroportos e rodovias.

Através do FIES e do PRONATEC, Dilma ampliou de maneira impressionante os repasses 
de dinheiro público para os donos de universidades. Algumas delas alcançaram a surreal 
marca de quase 100% de suas matrículas sendo pagas com verbas públicas. Como surre-
alismo pouco é bobagem, Dilma também ofereceu, em 2013, 1 milhão e 137 mil vagas nos 
vestibulares das universidades federais, e 1 milhão e 659 mil vagas privadas, financiadas 
por dinheiro público (1,143 milhão no FIES e 516 mil no PROUNI), deixando claro qual é a 
prioridade do governo federal.

Nos anos FHC, tivemos um forte crescimento do ensino particular, fruto da desregulamen-
tação do setor e do sucateamento das universidades federais, que sofreram com os pesados 
cortes tucanos em seus orçamentos. Os oitos anos de governo Lula iniciaram um processo 
de expansão do setor público e de recuperação da estrutura atacada pelos tucanos.

Com Dilma tudo retrocedeu, o Reuni, política de expansão da universidade pública, foi o pri-
meiro a ser enterrado. Em 2012, Dilma derrubou pela metade o orçamento destinado as obras, 
que buscavam expandir o acesso, de 1,9 bilhão ele caiu para 950 milhões, após seis anos de 
aumentos consecutivos. O passo seguinte foi o de o estado começar a financiar o ensino priva-
do, aumentando o repasse de verbas para as universidades particulares que, em apenas 4 anos 
(2010 a 2014), saltou de 1,1 bilhão de reais para 13,7 bilhões, um aumento de 1.370%. 

Com isso o número de matrículas do setor privado tem crescido mais do que o público, por 
conta do forte estrangulamento causado pelo governo Dilma. Em 2013, houve um aumento 
de 4,5% na rede privada na quantidade de estudantes inscritos, enquanto a rede pública 
cresceu somente 1,9%.
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O resultado óbvio dessa política é o desmantelamento da universidade pública, com cortes e 
problemas em praticamente todas as universidades federais e o fortalecimento dos grupos 
privados de maneira impressionante. 

A universidade pública é o principal polo de produção de conhecimento e tecnologia do país 
e em nossa história são inúmeros os exemplos que comprovam isso, como no caso do Centro 
de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras (CENPES), instalado dentro da UFRJ e que 
produziu, em conjunto com estudantes e pesquisadores da universidade, a tecnologia mais 
avançada do mundo para exploração de petróleo; ou o caso da fibra ótica, desenvolvida em 
pesquisas da UNICAMP. 

Uma universidade pública bem estruturada e em integração com um projeto de desenvolvi-
mento é capaz de produzir e inovar a favor do país, devido ao seu caráter público e universal 
ao contrário do setor particular, que jamais terá condições de pensar e representar um país, 
exatamente por sua característica privada. Ao fortalecer o setor privado e sucatear as uni-
versidades públicas, Dilma não quer apenas eternizar a ideia de que o ensino superior deve 
ser, em sua maioria, privado, somente com algumas vagas públicas, ela não quer apenas pre-
judicar o estudante ao obrigar que a imensa maioria frequente espaços de baixa qualidade 
de ensino e de repressão ao movimento estudantil, seu objetivo principal é submeter o país 
aos grupos privados, em todos os níveis, e sufocar a capacidade do país de inovar e pensar 
seu desenvolvimento com soberania e liberdade.

O fortalecimento da educação pública, da Petrobras, da democracia e da soberania nacional, 
bandeiras históricas da UNE, passa por organizar a mais ampla frente de combate a política 
neoliberal do governo Dilma, organizando os estudantes nessa batalha e sacudindo o Brasil 
de norte a sul. Nessa batalha é que estará o movimento MUTIRÃO! Fora Dilma!
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UNE É PRA LUTAR!
O CONUNE ocorre num momento de intensa disputa política nas ruas e de grave situação 
nas universidades. 

Os trabalhadores e a juventude têm mostrado sua disposição de lutar por nossos direitos. 
Mas também se manifestam os setores mais podres e reacionários da sociedade, destilando seu 
ódio de classe e chamando um golpe. 

Porém, é preciso reconhecer que as medidas antipopulares do governo até agora – na contramão 
do conteúdo do voto dado no 2° turno – jogam nos braços da reação muitos setores explorados, 
que a mídia ajuda a manipular. É o que acontece com a política de “ajuste fiscal” do ministro Levy, 
que economiza com gastos sociais para destinar recursos ao pagamento de juros da dívida públi-
ca, o chamado “superávit primário”. Como com as Medidas Provisória 664 e 665, que restringem 
direitos e prejudicam, principalmente, a juventude trabalhadora.

Nessas condições, nenhuma hesitação. A UNE deve estar unida com a classe trabalhadora e suas 
organizações (como a CUT e o MST), na linha de frente das mobilizações em defesa dos direitos, 
contra o ajuste fiscal, exigindo que o governo mude sua política econômica, por uma reforma po-
lítica através de uma constituinte e em defesa da Petrobras.

NENHUM CENTAVO A MENOS PARA A EDUCAÇÃO! REVERSÃO DOS CORTES JÁ!
O plano de ajuste do ministro Levy teve consequências diretas na educação, com o contingencia-
mento à verba do MEC.

Nas universidades públicas houve adiamento de aulas, falta de pagamento dos terceirizados da 
limpeza e dos bandejões, e limpeza, corte em bolsas para assistência estudantil no transporte. 
Processos de expansão foram paralisados.

Nas particulares, quase 180 mil estudantes ficaram de fora do FIES e correm o risco de não poder 
continuar estudantes. E a resposta do MEC é simplesmente que não tem mais dinheiro.

Nenhum corte, mais verbas para a educação: a UNE tem a responsabilidade de organizar a 
luta nacional para exigir de Dilma a reversão do corte, rumo aos 10% do PIB para a educação. E a 
garantia de acesso dos estudantes ao FIES. 

Defender a Petrobras é defender o Brasil: A Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro. Se 
é verdade que cada corrupto deve ser punido, também é verdade que há uma clara manipula-
ção da burguesia pró imperialista, que quer entregar o pré sal para multinacionais.

A UNE que esteve na linha de frente da campanha “O petróleo é nosso”, deve voltar às ruas para 
defender a Petrobras agora, para garantir investimentos que possibilitem a exploração do Pré- 
Sal e a utilização dos royalties para a educação, como conquistado recentemente. Isso significa 
defender o sistema de partilha contra a tentativa de explorar o Pré-Sal pelo sistema de concessão.
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SARAH LINDALVA DE FRANÇA HELENO PEREIRA – 20 ANOS
LETRAS – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (DF)

Para combater a corrupção é preciso retomar a Petrobras para o controle 100% estatal, e 
fazer uma Constituinte para pôr fim ao financiamento empresarial de campanha, que é a raiz 
desse problema.

Reforma política com Constituinte já: está evidente o fosso que existe entre as demandas 
populares e as instituições no país, particularmente o Congresso, que é o mais desacreditado 
pela população brasileira. Todos estamos vendo o papel que o Congresso mais reacionário desde 
1964, sob o comando do Cunha, está cumprindo: quer votar a redução da maioridade penal, para 
trancar jovens nas cadeias, e votar o PL 4.330, que avança a terceirização do trabalho. 

A Crise política e institucional que vivemos, exige uma reforma política. Mas isso todo mundo fala. 
A questão é: qual reforma?

Para o PMDB e o PSDB, que não querem largar o  osso, se trata de piorar, ainda mais, o sistema 
político brasileiro, consolidando o financiamento empresarial de campanha.
Para nós, ao contrário, é preciso uma Constituinte para fazer a reforma política. É preciso uma 
assembleia de representante eleitos, exclusivamente, para esse fim, sem financiamento empre-
sarial, sem Senado, e onde um eleitor seja igual a um voto, que abra caminho para as reformas 
populares, como a reforma agrária, urbana, etc.

PÚBLICAS
2,5 bilhões para assistência estudantil: para bolsas, moradias, bandejões!
Creches universitárias: desde 1993, um decreto impede a construção de creches nas univer-
sidades federais, o que faz com muitas estudantes sejam obrigadas a escolher entre a materni-
dade e o estudo. Exigimos que o Governo Federal reverta essa situação.

PAGAS
Menos mensalidade! Mais qualidade! A UNE deve ajudar a fortalecer o movimento estudantil 
nas universidades privadas para lutar contra o aumento de mensalidades, seja ele qual for, além 
de exigir que as universidades tenham qualidade de ensino e desenvolvam pesquisa. 

Mais vagas nas universidade públicas! A cada ano, quase dois terços dos vestibulandos ficam de 
fora de qualquer universidade. E 75% de todas as matrículas do ensino superior estão nas univer-
sidades pagas. Queremos uma educação superior pública, de qualidade e universal, com garantia 
de ensino, pesquisa e extensão e a serviço da soberania nacional.

Conheça a tese na íntegra: fb.com/unepralutar
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OUSAR NAS LUTAS: O POVO NEGRO 
QUER LIBERDADE

Conjuntura
Pretas e Pretos! Chegamos num momento decisivo, estamos diante de políticas e, sobre-
tudo, de um Estado que não nos dá mais respostas. O Brasil é um país calcado na pobreza, 
na violência e na desigualdade. Sabemos reconhecer as mudanças até aqui. De fato, a rea-
lidade do ensino superior, da mobilidade urbana, da casa própria, bem como o aumento do 
salário mínimo e do consumo, mudaram a rotina das nossas vidas, afirmamos: “Sim, nossa 
vida mudou”. Ou seja, é fato que temos uma condição melhor, então quais são os limites 
atuais? E nossos direitos? Onde entram?

A chegada do Partido dos Trabalhadores ao governo parecia o grande pleito para um avan-
ço na conquista de direitos para a população, o que não tem se efetivado de fato. Apenas no 
ano de 2015, os cortes na área da educação chegaram a 7 bilhões, atingindo, sobretudo, a 
população pobre com os cortes no FIES. As MP’s (medidas provisórias) 664  e 665, que re-
tiram direitos trabalhistas para arcar com o plano de austeridade, com o pagamento da dí-
vida pública, uma dívida da classe dominante. Mesmo a aprovação na Câmara da PL 4.330, 
que regulariza a terceirização das atividades fim, significa, também, um retrocesso para a 
população como um todo, mas dialoga ainda com uma maioria de funcionárias e funcioná-
rios negros terceirizados, que normalmente já sofrem com a precarização do trabalho.

A crise financeira e o ajuste fiscal não é mais uma novidade. Aliás, os cortes são anunciados 
e defendidos pelos Governos Federal, Estaduais e Municipais. Ajuste por quê? Dívida pú-
blica. No ano passado pagamos, através do nosso PIB (toda renda produzida pelo nosso tra-
balho), 978 bilhões em juros e parcelas dessa dívida interminável. Esse montante alimenta 
investimentos de mercado, bancos e uma minoria de grandes empresários. Em 2015, essa 
cobrança continua, possivelmente, com parcelas maiores e embolsaremos mais uma vez, 
aqueles que mais têm.

O aumento da condição de pobreza, pela ausência do aparato público, cria o aumento da 
criminalidade. As políticas de segurança pública nos últimos anos, também demonstram 
que o Estado ainda reproduz um projeto onde o negro é o inimigo número um da ordem. O 
investimento dos governos nas chamadas UPP’s (Unidade de Polícia Pacificadora) demons-
tra que o genocídio da juventude negra, ainda hoje é visto como meio de conter a violência 
nas favelas. Não à toa, a política carcerária também vai nesse sentido, apenas entre janeiro 
de 1992 e junho de 2013, enquanto a população cresceu 36%, o número de pessoas presas 
aumentou 403,5%, número esse que não indica uma diminuição da violência, mas sim a 
falência desse sistema. 

A desigualdade também é moldada pelo modelo de educação que os governos adotaram. 
Em 2011, apenas 35% dos universitários brasileiros eram negros, mas essa situação é ain-
da mais grave, pois esses negros estão em grande parte nas universidades privadas, onde 
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as condições de ensino são mais precárias, sem comprometimento com pesquisa ou exten-
são e sem permanência estudantil. Essas desigualdades tornam-se evidentes quando são 
analisados dados relativos ao mercado de trabalho, uma das vitrines da estruturação socio-
econômica da sociedade. Os jovens negros participam de modo excludente, em condições 
precárias. Sua condição racial os torna vulneráveis às instabilidades e precariedades do 
mercado. O desemprego é mais frequente entre eles, assim como a informalidade, menores 
salários e funções subalternas. 

Movimento Negro
O movimento negro no Brasil teve um papel importante na constituição das esquerdas e, 
ainda, na formação da base em relação as suas bandeiras históricas, como valorização das 
favelas, luta por condições mais dignas de educação e saúde e contra a violência policial e 
genocídio. O papel transformador dessa luta organizada se mostrou bem evidente no pró-
prio debate político que o movimento se propôs a fazer no PT, mas que, de certa forma, tem 
perdido seu espaço com o tempo. O povo negro tem que ser protagonista nas lutas contra 
os governos e os interesses que estes representam.

Propostas
O Coletivo Raízes da Liberdade se propõe a discutir a questão do negro no Brasil através 
da constituição do capitalismo nacional. Acreditamos que só rompendo com a estrutura 
racista e elitista do sistema teremos uma sociedade mais justa e, consequentemente, a re-
cessão progressiva das mazelas.

Vemos a necessidade de radicalizar as lutas no movimento negro. A mobilização e as ações 
dos negros e negras devem ocupar as ruas e dialogar com a população para avançar na luta 
por mais direitos. Defendemos a desmilitarização da polícia, o fim da política de guerra às 
drogas, pela ampliação das cotas com a democratização do ensino e barrar as terceiriza-
ções. A luta dos negros e negras é a luta da classe trabalhadora.
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REDUÇÃO DA MAIORIDADE 
PENAL E SUAS INTERFACES NA 
CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA

O adolescente pobre, em sua maioria negro, percorre pelas ruas das cidades brasileiras sem ser 
“literalmente” notado, pois a sociedade imprime nesses adolescentes um estigma, ignorado pela 
comunidade, negligenciado pelo poder público, excluídos dos direitos e garantias estabelecidos 
na constituição federal. Sobre esse adolescente paira a nuvem densa e escura da invisibilidade 
social, nesses adolescentes há uma necessidade mais profunda que as necessidades físicas, há 
necessidade de existir. Aparentemente, esses indivíduos colocam em risco a pseudo estabilidade 
da classe média e da elite. É esse adolescente marginalizado que a sociedade pretende afastar do 
convívio social com os projetos de lei para redução da maioridade penal, já que o poder público 
muitas vezes não tem cumprido o seu papel de colocá-los na escola.

Os centros educacionais destinados a receber adolescentes em conflito com a lei possuem uma 
população com basicamente o mesmo perfil: estão fora da escola; muitos não têm uma família 
estruturada; vêm de bairros pobres e/ou são viciados em drogas. São adolescentes em estado de 
vulnerabilidade, são o público alvo dos traficantes de drogas e armas, que integram esses meni-
nos ao mundo do crime, oportunidade a qual o menino redefine o seu papel social e a sua existên-
cia, visto que nesse momento ele tem algum valor para alguém, já que o Estado não alcança esse 
jovem garantindo a ele o mínimo, para uma vida digna. 

Existem múltiplos fatores que podem ser compreendidos como consequência para o clamor público 
pedir redução da maioridade penal; o preconceito, a falta de políticas públicas, a falta de projetos do 
governo para inserção do individuo no mercado de trabalho, e, principalmente, o apelo midiático. 

A programação no rádio e TV é feita para o povo, por profissionais cada dia mais distantes da 
realidade da população brasileira. É esta distância entre os produtores e a realidade, que faz com 
que se criem estigmas às comunidades carentes associando as mesmas à violência.

 Devido à distância que existe entre as programações e as reais necessidades do povo, e sendo 
a educação e a conscientização negligenciadas em nosso país desde os tempos remotos, o único 
lugar  onde as pessoas da periferia assumem um papel de destaque na TV, são nos programas 
policiais. É através deles que pessoas simples, trabalhadores, podem ver a localidade de suas ca-
sas como notícia. A mídia, em síntese, promove uma espetacularização da violência nos bairros 
pobres, com apresentadores, que na grande maioria dos casos, são os únicos intérpretes das leis, 
nos quais as populações menos favorecidas têm acesso. E fazem essa interpretação com com-
pleta falta de compromisso com a realidade, rotineiramente, relacionando os casos de violência 
a uma suposta “falta” de leis mais rígidas. Esses ideais, que não são primariamente do povo, por 
ser constantemente repetida e somada a um sentimento de injustiça e de impunidade, passa a 
ser compreendido pelo povo, que começa a exigir do poder público medidas mais enérgicas, sem 
notar que estão prejudicando a si próprios. 
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Felipe Ferreira dos Santos – 21 anos

Direito – Faculdade Pitágoras Campus Linhares (ES)

Mesmo o estatuto da Criança e do Adolescente sendo  uma das mais modernas leis da atualidade 
no mundo inteiro, de proteção à criança e ao adolescente, a ideia difundida pela mídia, é de que a 
não há punição ou que as punições são muito brandas. Como esses não são os reais motivos para a 
violência, se apegam em argumentos tendenciosos, que não condizem com a realidade, para defen-
derem a ideia de que com os 16 anos, os adolescentes já devem responder com penas mais duras. 

Todavia, o foco principal não é de resolver o problema da violência, mas sim, de dar uma resposta 
imediata e sensacionalista ao clamor público. Há propostas de emenda à constituição que preten-
de reduzir a maioridade penal apenas para crimes hediondos, o que é uma falácia, visto que a res-
ponsabilidade penal é indivisível. Outras são mais coerentes e pretendem reduzir a maioridade 
penal para todo e qualquer crime. O que se questiona é se todas as pessoas que hoje levantam à 
bandeira favorável a redução da maioridade penal, vão aceitar que, posteriormente, os seus filhos 
sejam presos por dirigir sem habilitação, ou por desacato aos professores e autoridades ou pelas 
brigas a qual se envolvem na saída dos colégios ou até mesmo por crimes cibernéticos, entre ou-
tros. Ou a proposta seria punir apenas o jovem pobre e marginalizado? 

É necessário que haja um amplo investimento social. É importante que tenham escolas em tempo 
integral, principalmente para os jovens das periferias brasileiras, dos bairros pobres, das favelas e 
dos morros. É necessário que tenham programas de emprego, lazer, educação, cultura, trabalho, 
saúde, saneamento básico, entre outras medidas que integrem o adolescente em um mundo di-
verso ao do crime. Punir não é a solução.
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MOBILIZA! POR MAIS DIREITOS
Combater os retrocessos, por mudanças de verdade
• Contra a anti-Reforma Política do Congresso: aprofundar a democracia com mais participação 

popular e sem financiamento privado de campanhas;
• Democratizar a comunicação;
• Não aceitaremos os cortes: combater os ataques à educação nas universidades de todo o país;
• Inverter as prioridades: taxar as fortunas e investir nas áreas sociais;
• Contra os ataques aos nossos direitos: não à privatização;
• A juventude quer viver! Contra a redução da maioridade penal.

 
Por uma nova universidade
• Garantir 10% do PIB para a educação pública.
• R$ 2,5 bilhões para assistência estudantil.
• Pelo direito a uma educação pública, democrática, de qualidade e libertadora.
• Anistia para os estudantes endividados do FIES e regulamentação do ensino privado.
• Permanência estudantil para os alunos prounistas e do FIES.
• Queremos participação: democracia real nas faculdades e universidades.

 Movimento estudantil
• Por um novo movimento estudantil: menos burocracia e mais participação;
• Oposição de esquerda: por uma UNE combativa, sem amarras, presente nas salas de aula e 

lutas da juventude.

Lutar por outro Brasil: nós podemos!
A juventude brasileira provou sua força nos últimos anos. Nas ruas, redes sociais e universidades, 
mostramos que é possível lutar por mais direitos, que o “impossível” pode ser desconstruído com 
mobilização, que para termos voz não precisamos usar as velhas estruturas de sempre.

2015 começou impondo novos desafios a nós. O Brasil e o mundo passam por uma grave crise, so-
cial, política e econômica que nos afeta diariamente. O governo e os mercados tentam nos impor um 
“ajuste” econômico que visa retirar nossos direitos, cortando investimentos em áreas sociais e man-
tendo os lucros dos “de cima”. Reacionários de todos os tipos querem dominar de vez a política, com 
pautas conservadoras de ataque a todos nós, apoiados pelas mídias “grandes”, afoitas em garantir 
a sua liberdade de opressão, vários “Eduardos Cunhas” estão nas estruturas de poder, propondo 
reduzir a maioridade penal, tornar constitucional o financiamento privado de campanhas e atacar 
os direitos individuais conquistados pela população LGBT e pelas mulheres.

Nós entendemos que não há alternativa nas opções de sempre. De um lado, um governo que se 
elegeu com o nosso discurso, mas faz a política deles. Do outro, com as TVs embaixo dos braços, 
os que só se movimentam para manter seus privilégios e pautar retrocessos, incluindo acabar 
com a democracia. Esses não são alternativa.
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MOVIMENTO DA JUVENTUDE SOCIALISMO E LIBERDADE – JSOL

Kauê Batista Ferreira Luchetta Scarim – 21 anos
Comunicação Social/Jornalismo – UNB - Universidade de Brasília (DF)

Queremos aprofundar a nossa democracia com mudanças reais: reforma política, para que o di-
nheiro não compre a cidadania; democratização da mídia, para que todos possam de fato se ex-
pressar; mais dinheiro para as áreas sociais, fazendo quem ganha mais, pagar mais para o Brasil.

A nossa alternativa está na mobilização da juventude. Nas ruas, por outro Brasil: mais justo, igua-
litário e livre. Na luta, por mais direitos e respeito à diversidade, com organização e defesa das 
demandas dos setores mais vulneráveis da sociedade: negros e negras, mulheres e as LGBT’s. Nas 
faculdades e universidades, por um novo modelo de educação, público, gratuito, com qualidade e 
socialmente referenciado para todos e todas, como infelizmente nunca tivemos no Brasil.

Para isso, temos que garantir que o investimento de 10% do PIB, aprovado no último Plano Nacional de 
Educação (PNE) seja para a educação pública, para que os que hoje são obrigados a estudar em institui-
ções privadas, muitas vezes com preços abusivos e com baixa qualidade, tenham seu direito à educação 
plenamente garantido. Também lutamos para que os estudantes, tanto da educação pública quanto 
privada, possam concluir seus estudos. É preciso um forte investimento em assistência e permanência 
estudantil, que entendemos como direito fundamental, com no mínimo R$2,5 bilhões na área.

Mas também é importante repensar o sistema de bolsas, já que elas sozinhas não garantem a per-
manência, e conquistar políticas específicas para estudantes do FIES e Prounistas, que na maioria 
das vezes têm ainda mais dificuldades para concluir seus estudos.

Nossa luta também é para mudar as estruturas das universidades e faculdades. Hoje, a maioria é anti-
democrática, com estruturas de decisão fechadas aos estudantes. Queremos paridade nos colegiados e 
conselhos, mais audiências públicas, consultas e plebiscitos. Os e as estudantes querem ser escutados!

Para conquistar essas pautas, temos que lutar contra os ataques aos nossos direitos, como no caso dos 
cortes de verbas da educação e nas medidas do governo que retiram conquistas dos trabalhadores. A UNE 
deve fortalecer as lutas em curso contra os cortes de verbas e, numa articulação com outros setores da 
educação, como sindicatos, executivas e federações de curso, convocar amplas mobilizações nacionais.

Por uma Une nas lutas da juventude
A Juventude Socialismo e Liberdade (JSOL) é formada por jovens de todo o país que entendem que, 
pautas como essas devem unir a juventude e os e as estudantes brasileiros/as com os movimentos 
sociais e os mais diversos setores da sociedade, na luta contra retrocessos e por mais direitos.

A União Nacional dos Estudantes (UNE), nossa entidade histórica, tem um grande papel a cumprir 
nesse processo. Porém, negando seu passado de muitas lutas, a entidade se encontra burocratiza-
da, muitas vezes calada e distantes dos/das estudantes. Afinal, cadê a UNE em nossas salas de aula 
e em nossas lutas cotidianas?

Por isso, a JSOL compõe a Oposição de Esquerda da entidade, campo que reúne diversos estudan-
tes e coletivos que constroem a UNE na base estudantil e que mostram a cara que queremos para a 
nossa entidade: democrática, aberta e presente nas lutas da juventude!

Neste 54º Congresso da UNE, vem com a gente mobilizar a juventude!
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MUDANÇA SÓ COM UM NOVO 
MOVIMENTO: SAIR DA CRISE COM 
UMA NOVA CULTURA POLÍTICA
“Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente”

Mais um Congresso da UNE se aproxima e com ele as possibilidades de exercitarmos a leitura 
do mundo, o combate ao sistema vigente, e a possibilidade de construir um novo modo de viver 
e de se relacionar. O Congresso da UNE traz consigo sempre uma nova possibilidade de reinven-
tarmos o Movimento Estudantil e a forma como a UNE se relaciona com a sua base. O desafio é 
fazê-la ser reconhecida e legitimada, em cada sala de aula, em cada sonho de estudante, para que 
ela recupere sua capacidade de mobilização e de ser indutora das transformações do Brasil. 

Mais do que nunca, o momento que o Brasil vive, traz à UNE a necessidade de ter lado. Porque as 
coisas não são difíceis de identificar: direita é direita, esquerda é esquerda, explorador é explora-
dor e os e as oprimidos/as têm que se organizar coletivamente. Nós estamos desse lado, contra 
as opressões de todas as formas e o egoísmo dessa terra de gigantes, individualistas, que querem 
tratar como mercadoria, como objeto, o que é gente, o que é vida. Estamos ao lado da felicidade. 
E, por isso lutamos. Pela felicidade de todas e todos. Porque não é possível sermos felizes com 
tanta injustiça ao nosso redor. Nós sempre estivemos ao lado do povo. E é ao lado dele que che-
gamos a este CONGRESSO, prontos para pautar uma UNE que defenda os interesses dos/as 
estudantes, dos/as trabalhadores/as e de um projeto de país popular. 

Chegamos aqui com a certeza de que o inimigo é o mesmo para todos/as nós: a ofensiva dos seto-
res conservadores, a disputa do controle do Estado por parte do sistema financeiro e do conser-
vadorismo do Congresso Nacional. Por isso, chegamos ao CONUNE para falar de Mudanças!  É 
por isso que neste CONUNE não cabem disputas que não estão no campo das ideias. 

Por isso queremos te convidar para construir uma nova cultura política no Movimento Estudantil 
brasileiro, onde o debate político, a construção coletiva e a unificação das lutas dos/as estudantes 
sejam nossos principais objetivos.  Afinal, o que importa é o movimento! Achamos que o papel do 
CONUNE é organizar os e as estudantes e a juventude para serem protagonistas das transforma-
ções que o Brasil precisa: REFORMA POLÍTICA, DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO, 
REFORMA DO JUDICIÁRIO, TAXAÇÃO DAS GRANDES FORTUNAS, REFORMA URBANA, 
REFORMA AGRÁRIA, REFORMA EDUCACIONAL E UNIVERSITÁRIA...

QUEM SOMOS? Somos a Mudança. Somos dos/as que não aceitam a (des) ordem do mundo 
capitalista, imperialista, individualista, injusto. Que não concordam com um ser-humano-objeto. 
Somos os/as que escolheram incomodar, mas sabem que apenas coletivamente podemos superar 
esta ordem injusta para a maioria das pessoas. 

O MUNDO E O BRASIL, COMO ANDAM? Vivemos uma grande ofensiva do capital financeiro 
internacional, na tentativa de desestabilizar economias para deslegitimar Estados que têm cons-
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MOVIMENTO MUDANÇA

truído iniciativas, que questionam a unipolaridade do sistema e o poder das potências centrais, 
especialmente o estadunidense. No Brasil, vivemos uma ofensiva dos setores conservadores da 
sociedade, que tentam a todo custo impor projetos de retirada de direitos dos e das trabalhado-
res/as , da juventude, das mulheres, população LGBT e negros e negras, por meio de suas banca-
das no Congresso Nacional. Enfrentamos o PL 4.330 da tercerização, a proposta de redução da 
maioridade penal, o Estatuto da Família, entre outros projetos.  

POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E TRANSFORMADORA – 
POR UMA UNIVERSIDADE POPULAR         

Acreditamos que a universidade brasileira mudou sua cara e sua cor nos últimos anos, que a demo-
cratização do acesso que está em curso hoje, é uma conquista das gerações que lutaram antes de nós. 
Mas sabemos que para conquistarmos uma Universidade Popular e uma educação verdadeiramente 
emancipadora, ainda há muito caminho pela frente. Você também é fruto da luta do movimento es-
tudantil e social de outrora. Você, que universidade vai deixar para as próximas gerações? Que-
remos te convidar para lutar pela democratização de todas as estruturas internas da universidade, 
que permanecem antidemocráticas nos espaços de decisão, nos currículos baseados num modelo 
tecnicista, e na organização interna da universidade que ainda não se adaptou à realidade dos e das 
estudantes de origem popular. Pela transformação das estruturas da universidade: 

• PARIDADE nas instâncias de decisão;
• Currículos referenciados socialmente e inclusão da extensão nos mesmos;
• Política de Permanência Estudantil Qualificada: 2,5 bilhões para o PNAES e valorização da di-

versidade sócio-cultural nas universidades; 
• Criação de um Plano Nacional de Assistência Estudantil para o PROUNI e FIES; 
• Reformulação e ampliação do Plano Nacional de Assistência Estudantil das Universidades Estaduais;
• Regulamentação do Ensino Privado e combate à Desnacionalização da Educação;
• Em defesa do FIES e do PROUNI.

Para isso, queremos te convidar a construir com a gente um novo movimento estudantil, parti-
cipativo e radicalmente democrático em todas suas instâncias, que consiga discutir o todo sem 
esquecer que todas as partes são importantes. 

Paridade de Gênero na UNE e em todos os espaços do Movimento Estudantil!
Orçamento Participativo da UNE e em todas as entidades estudantis!

Diretas Já para a UNE! Para todos/as serem parte e serem protagonistas das decisões sobre os 
rumos da nossa entidade!

Para nós, a política é o mais importante. Os espaços de debate e construção coletiva. Por isso, 
defendemos eleições diretas para UNE. Porque achamos que cada estudante tem que debater e 
definir as pautas da entidade que o representa. Queremos a UNE em cada sala de aula, tendo os 
e as estudantes de base como protagonista das decisões sobre o rumo da nossa entidade. Quere-
mos uma UNE democrática e cada vez mais Popular! 

Êh, ô, ô quero Mudança
UNE de luta, só 
Com Diretas Já!
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REBELE-SE! VAMOS À LUTA CONTRA 
OS CORTES DE VERBAS NA EDUCAÇÃO 
E POR UMA UNE DEMOCRÁTICA!
O Governo da presidenta Dilma iniciou 2015 anunciando um corte de R$ 7 bilhões no orçamento da 
Educação e a redução em 1/3 do repasse das verbas para o conjunto das 106 instituições federais, en-
tre universidades e institutos. Com essa decisão, se a universidade pública já não ia bem, ficou ainda 
pior. Serviços como os de segurança, limpeza e transporte foram interrompidos, salários de trabalha-
dores terceirizados e bolsas estudantis suspensas e até contas de água e de luz deixaram de ser pagas.

Não bastasse, o governo promoveu mudanças no programa de financiamento estudantil (Fies) e 
deixou milhões de estudantes apreensivos se continuariam ou não estudando, resultando numa 
redução das vagas para o ano de 2015, em cerca de 40%. 

Pior. Além de cortar verbas para a universidade, o governo reduziu direitos e benefícios dos tra-
balhadores brasileiros, por meio da Medida Provisória 665, mudando as regras do seguro-de-
semprego e prejudicando mais de três milhões de trabalhadores jovens. 

O objetivo dessas medidas é garantir o superávit primário, isto é, economizar R$ 66 bilhões para 
pagar juros aos donos dos títulos da dívida pública. 

Mais uma vez, porém, vemos a diretoria majoritária da União Nacional dos Estudantes (UNE) se 
calar. O mesmo fez quando o governo gastou bilhões com estádios superfaturados e com a Copa 
da Fifa. Uma vergonha!

Por tudo isso, cresce entre os estudantes o sentimento de indignação com o imobilismo e bu-
rocratismo da diretoria da UNE, e com uma política econômica que privilegia os interesses do 
capital financeiro e do agronegócio e despreza a educação e a saúde. 

Queremos que a UNE pare de enrolar e lute ao lado dos sindicatos e dos movimentos sociais, para 
barrar o ajuste fiscal, exija a auditoria da dívida pública e a suspensão imediata dos pagamentos 
dos juros aos banqueiros. Queremos um governo que defenda os trabalhadores e o povo, e não as 
classes ricas, que pare com as privatizações de rodovias, portos e aeroportos e com os leilões do 
petróleo. Chega de jogar a crise em cima dos setores populares. Que os ricos paguem por ela. 

Nós, que compomos o Rebele-se, convocamos você para participar dessa união.  Vamos à luta 
para mudar a UNE, defender a universidade brasileira e construir um Brasil sem injustiças so-
ciais, sem exploração e sem opressão.

Que pátria educadora é essa que tira R$ 7 bilhões da educação?
A política do governo de cortar verbas para as áreas sociais atingiu duramente a educação pública. 
Esse corte de mais de R$ 7 bilhões impôs os primeiros efeitos aos estudantes e os trabalhadores 
terceirizados, que estão com bolsas e salários atrasados, além de vários restaurantes universitários 
que estão fechados. Nesse mês de maio, uma série de lutas, como o ato na UFCG e a ocupação da 
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reitoria da UFRJ, têm servido de denúncia a essa situação e apoio a luta dos terceirizados, cobrando 
a devida destinação dos recursos da educação.

A UNE precisa cumprir o papel de coordenar as lutas contra os cortes de verbas em todo o país, sair 
dos gabinetes e ir às ruas cobrar uma “Pátria Educadora” de verdade, e não de propaganda. Por isso, 
precisamos eleger uma nova diretoria da UNE comprometida com a luta e com os estudantes. Só a luta 
e a mobilização dos estudantes e dos trabalhadores conquistaram direitos.

Fim dos aumentos abusivos nas particulares!
A esmagadora maioria dos estudantes universitários brasileiros (74% das matrículas) estudam 
em faculdades particulares. Mas, embora o governo financie muitas dessas universidades por 
meio do PROUNI e do FIES, ele não fiscaliza essas instituições. 

Para os estudantes, sobram os constantes aumentos de mensalidades, as taxas abusivas, e ainda 
impera, em grande parte das instituições, um clima de vigilância e de repressão. 

Infelizmente, a UNE abandonou as campanhas contra o aumento das mensalidades, e nós da 
Tese REBELE-SE, defendemos mudar a UNE para acabar com essa política de se calar diante dos 
tubarões das faculdades particulares. Precisamos de uma UNE que lute pelo congelamento das 
mensalidades, o fim das taxas e exija que o MEC pare de se curvar a universidades particulares e 
regulamente e fiscalize, com rigor, essas instituições.  

Um dia que o Brasil paga de dívida equivale a um ano de assistência estudantil
Hoje, a maior parte dos estudantes universitários necessitam de uma efetiva assistência estudantil para 
estudar, pois os gastos com alimentação, transporte, moradia e material didático são cada vez mais caros.

Nas universidades federais conquistamos o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que garante 
verbas específicas à permanência estudantil. Porém, segundo o ANDIFES seriam necessários, aproxi-
madamente, R$ 2,5 bilhões anuais para atender as necessidades existentes nessas instituições. 

Já nas universidades estaduais, a criação dos Planos Estaduais de Assistência Estudantil, ainda é 
uma luta a ser vencida em praticamente todos os estados, e nas instituições particulares, pouquís-
simas são as que possuem restaurantes universitários, e quando existe, cobram preços altíssimos 
pelas refeições. Dentre os que participam de algum programa do governo federal, apenas os prou-
nistas de cursos integrais recebem uma bolsa de R$ 300,00, muito aquém de suas necessidades. 

O governo alega falta de verbas, mas em 2014, gastou-se, por dia, R$ 2,7 bilhões com o pagamento 
da dívida pública, dinheiro suficiente para cobrir as demandas das federais por um ano. 

Por isso, a UNE deve travar uma luta intensa para cobrar mais verbas e políticas nesse setor, lançando 
a campanha: “Um dia de dívida, um ano de assistência estudantil”. 

REBELE-SE na UNE!
Acreditamos que é possível construir uma UNE diferente, democrática, mobilizadora, referen-
ciada na luta dos estudantes e capaz de cumprir o seu papel de representar, de fato, a juventude 
brasileira na luta por mais direitos e por um país livre e soberano. 
Vamos juntos construir uma UNE rebelde e combativa!

ASSINA ESTA TESE
MOVIMENTO REBELE-SE NA UNE 
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UNE DE DOMÍNIO PÚBLICO!
A real polarização no Brasil, hoje, está entre os que atacam e os que são atacados. Não há dúvi-
das que depois desses 12 anos e meio de governo petista que ele está do lado dos que atacam. A 
aprovação das Medidas Provisórias 664 e 665 ilustra bem isso. Cortes no seguro desemprego 
e no auxílio-doença, por exemplo, são ataques visíveis aos trabalhadores. O PL 4.330, o PL das 
terceirizações, é o maior ataque aos direitos trabalhistas conquistados historicamente através 
de muita luta e mobilização. E já vemos sinalizações do governo no sentido de sancionar essa 
lei, como uma maneira de “regularizar a terceirização”, terceirização essa que foi amplamente 
difundida nos anos de governo do PT, através das parcerias público-privadas e diversas outras 
vias. Em junho de 2013, a população foi às ruas, logo após o 53º Congresso da UNE, questio-
nando e colocando em xeque, as sequências de desmontes dos serviços públicos por parte do 
governo, pedindo hospitais, escolas e transporte Padrão FIFA, e se revoltando com o aumento 
das passagens do transporte público. Greves estouraram durante todo o ano de 2014, grande 
parte delas à revelia das direções pelegas dos sindicatos. O país nunca esteve tão quente, e 
queremos dar um recado nesse congresso, de que, independente de qualquer coisa, vai ter luta 
em respostas aos incansáveis ataques. O questionamento que fica é: a UNE vai estar conosco 
nas ruas ou vai estar tirando foto com Dilma e companhia?

Que os governos tem, sistematicamente, atacado e desmontando os serviços públicos, isso 
todo mundo já sabe. Que a atual direção majoritária da UNE tem se preocupado mais em 
afastar os estudantes da política, das lutas e dos enfrentamentos necessários para a constru-
ção de uma educação pública de qualidade e de uma sociedade mais justa e igualitária, todo 
mundo também já sabe. Não é difícil se sentir frustrado com uma entidade de estudantes 
que abaixa a cabeça para um corte de R$ 7 bilhões de reais e que, em meio a esses cortes, 
convoca um ato em defesa do governo, travestido de um ato em defesa da Petrobras, mesmo 
que a UNE não tenha se mobilizado um centímetro sequer contra a privatização do Campo de 
Libra. Enquanto a UJS continuar utilizando a UNE para ser, junto com a CUT, uma arma a ser-
viço do atual governo Dilma para propagandear suas políticas e blindar o governo de críticas 
e manifestações, nós do Coletivo de Juventude Domínio Público, não vamos baixar a guarda 
para reconquistar a UNE paras ruas, compondo o campo da Oposição de Esquerda! Acredi-
tamos que sem pressão, sem medo, sem mobilização, os poderosos continuarão a atacar os 
estudantes, a população, os trabalhadores. Queremos uma entidade que sirva novamente 
aos interesses dos estudantes e do povo.

Há no nosso país hoje, como dissemos antes, um projeto encaminhado de precarização da 
educação pública. Os governos legitimam uma política de educação imposta por orgãos da 
hegemonia internacional, como o FMI, o Banco Mundial e a OMC, cedendo, assim, aos inte-
resses dos tubarões da educação, em detrimento da diminuição do acesso ao ensino público 
de qualidade. A precarização e o sucateamento das universidades públicas estão diretamen-
te associados ao avanço do ensino privado no país, promovidos pelos governos FHC, Lula e 
Dilma. Isso se dá hoje no resultado da soma do Prouni, do FIES e do Reuni. Queremos uma 
UNE que denuncie isso, que lute para que os investimentos sejam voltados, exclusivamente, 
para a educação pública, onde temos possibilidade de avançar numa educação de qualidade, 
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COLETIVO DOMÍNIO PÚBLICO DE JUVENTUDE

Matheus Costa Cruz – 20 anos
Engenharia Mecânica – Unicamp (SP)

com direitos garantidos como a gratuidade, de fato, e a permanência estudantil – moradia, 
alimentação, bolsas, grades curriculares acessíveis e humanizadas.

O principal meio de manutenção das desigualdades é a opressão dos grupos historicamente 
estigmatizados, que se dá a partir da desumanização, falta de direitos e permanente violência 
sobre as mulheres, LBGT’s e negras e negros, que passam a ocupar na sociedade lugares des-
privilegiados. E apesar do discurso corrente de que as opressões são coisas do passado, elas 
ainda são muito fortes e estão presentes dentro e fora da universidade.

Os números de violência contra a mulher continuam elevados (a cada 2 minutos, 5 mulheres 
são espancadas no país), tendo voz no Congresso com Eduardo Cunha. Os casos de homo-
fobia não ficam para trás, sejam nas festas, nas salas de aula e também em rede nacional, 
representados pelos discursos de ódio dos deputados Marco Feliciano e Jair Bolsonaro e, no 
debate presidencial, na fala de Levy Fidélix. A transfobia é um quadro que se repete pelas uni-
versidades de todo país com o descaso das reitorias em garantir o direito de acesso ao nome 
social. A opressão contra negras e negros, resquícios deixados pela escravidão, continua a 
privá-los do acesso à educação e a fazê-los vítimas cotidianas da violência policial.

É esse quadro que enfrentamos diariamente. Uma entidade não pode ter rabo preso com 
os mesmos governos, que negociam os nossos direitos com os setores mais reacionários da 
política brasileira.
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SONHAR, UNIR E LUTAR!
UM NOVO MOVIMENTO ESTUDANTIL 
PARA ENFRENTAR A CRISE
2015 é ano de lutar por nossos direitos! Acesso à cultura, saúde e educação estão se tornando 
ainda mais difíceis. O transporte é cada vez mais precário, com sucessivos aumentos das tarifas. 
Nossas cidades vêm se tornando um grande balcão de negócios, em que os governantes garan-
tem o lucro de poucos, em detrimento dos nossos direitos mais básicos.

Essas medidas estão inseridas num contexto amplo de ataques e cortes aos direitos dos(as) jo-
vens e trabalhadores(as) orquestrados, principalmente, por Dilma/Levy. Enquanto a educação 
sofre cortes, 47% do orçamento de 2015 irá para os banqueiros, através do pagamento de juros 
da dívida pública. O maior corte anunciado foi na educação, equivalente a R$ 7 bilhões por ano, 
31% em relação a 2014.

Nas universidades, sofremos com a falta de bolsas, o atraso daquelas poucas que existem e dos salários 
dos terceirizados, dificultando ainda mais a permanência estudantil. Quando falamos de permanência 
estudantil, falamos também dos cotidianos casos de opressão e exclusão dentro das universidades. 

Nas comunidades, a guerra aos pobres, vestida de guerra às drogas, continua com políticas de 
militarização da vida e, recentemente, com o retorno do projeto que reduz a maioridade penal. 
Ao mesmo tempo, a juventude trabalhadora também é duramente afetada com os ataques aos 
direitos trabalhistas.

Nas universidades privadas, precisamos estar ao lado dos(as) estudantes, denunciando o FIES 
e o PROUNI, enquanto uma forma de favorecer os empresários da educação em vez de investir 
na universidade pública, mas também combatendo o governo que promete a verba para o FIES e 
depois faz cortes no programa, prejudicando gravemente os(as) estudantes que contavam com 
o financiamento. 

AS TAREFAS DA JUVENTUDE E DO MOVIMENTO ESTUDANTIL

Neste quadro de falência do REUNI e crise geral nas universidades, o movimento social ligado 
a educação precisa dar uma resposta à altura dos ataques da “Pátria Educadora’’: é preciso uma 
GREVE GERAL DA EDUCAÇÃO para pressionar o governo, barrar os cortes e ajustes e garantir 
o direito à educação pública, gratuita, de qualidade.

O debate sobre a necessidade de uma nova entidade não é presente na base dos estudantes em 
luta. E pela vivência que acumulamos até aqui, em termos de reorganização do movimento, já foi 
possível perceber que esta não se dará da noite para o dia, por um decreto de vontade “do melhor 
da vanguarda”. Trata-se de algo bem mais complexo, é preciso aprofundar o debate entre nós e 
ampliá-lo para setores que sequer estão aqui hoje. 
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Felipe Willian Ferreira de Alencar – 22 anos
Pedagogia – Unifesp (SP)

A direção majoritária da UNE, por sua vez, utiliza a entidade para defender o governo e, conse-
quentemente, os ataques que a juventude tem sofrido com as políticas neoliberais.

Mas é importante manter o canal de diálogo aberto com todos os setores combativos do movi-
mento, também fora da UNE. Nesse sentido, a Oposição de Esquerda da UNE (OE) deveria cum-
prir um papel central. Entretanto, alguns de seus grupos mais influentes permanecem atrelados 
à burocracia da UNE, girando, prioritariamente, em torno dos cargos da Diretoria Executiva, os 
quais garantem estrutura material para essas organizações políticas. Isso se evidencia quando per-
cebemos a ausência de espaços amplos e regulares e intervenções comuns da OE. Essa postura 
coloca como prioridade, a autoconstrução desses grupos, quando deveríamos pensar uma alter-
nativa combativa, com uma agenda comum para fortalecer e organizar as lutas dos(as) estudantes.

Outro ponto a se destacar é que o movimento estudantil carece de uma política mais concreta 
que integre trabalhadores(as) de fora e dentro da universidade. Diante dessa crise, é necessário 
que a juventude e as(os) trabalhadores(as) unifiquem as lutas num Encontro Nacional dos Movi-
mentos em Luta e construam um programa de defesa e que lute por mais direitos.

Avaliamos que no atual momento é prioritário:
Construir a Greve Geral na educação, em conjunto com técnicos, terceirizados e professores e 
organizar uma agenda comum de lutas dos estudantes.

A criação do Fórum Nacional de Lutas dos Estudantes para fortalecer as ações unitárias de todo 
o movimento estudantil combativo e da juventude periférica.

Propostas:
Por um movimento estudantil autônomo, desburocratizado e de luta!

Por um movimento estudantil que rompa com os muros da universidade e elabore ações para a 
juventude trabalhadora, da cidade e do campo! 

Por uma educação voltada a classe trabalhadora, não sexista, antiracista e anti-LGBTfóbica!

Pelo fortalecimento das lutas para barrar o ajuste fiscal, os contingenciamentos que virão pela 
frente e os ataques aos direitos dos(as) jovens e trabalhadores(as), como o PL 4.330, a PEC 171 
e as MPs 664 e 665.

Por ações conjuntas contra a crise, contra a precarização e mercantilização do ensino!

Por um Encontro Nacional dos Movimentos Sociais em Luta!

Entre em contato conosco:
Facebook.com/ColetivoConstrucaonacional
coletivoconstrucao@gmail.com
Whatsapp: (21) 97914-1875
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RADICALIZAR AS LUTAS E A UNE!
É tempo de resistir! Ir às ruas lutar por direitos! 
Fomos às ruas, aos milhões, em 2013 e, agora, governos e patrões querem empurrar para nós a 
conta da crise econômica que eles mesmos causaram. Pior ainda: arrancar nossos direitos! 2015 
começou no Brasil com sérios ataques a direitos. 

O aumento das tarifas e a inflação fazem nosso dinheirinho sumir. O PL 4.330 (Lei das Terceiri-
zações) é uma ameaça terrível a direitos trabalhistas, pois terceirização é igual a salário menor, 
menos estabilidade e mais acidentes. Quem mais sofre com isso? A juventude.

Em meio à crise econômica, Dilma/PT indica ministros como Kátia Abreu e Joaquim Levy, inimigos 
históricos dos direitos sociais, para operar a política de ajustes fiscais que corta verba da educação, 
da saúde e da previdência, mas mantém os lucros dos patrões. Ou seja: o Governo Federal/PT bene-
ficia os de cima e tira dos de baixo. Ô tristeza, e ainda tem gente que chama a Dilma de mãe! Piada!

Ainda querem tirar o pouco que temos. Nenhum direito a menos!
A proposta de reduzir a maioridade penal é mais um ataque, que não resolve o problema da segu-
rança, até porque menos de 10% dos crimes no Brasil, são cometidos por adolescentes. Defende-
mos investimento social e não cadeia. E mais: essa polícia que tá aí só serve para prender, torturar 
e matar preto e pobre nas periferias e, por isso, estamos na luta pela desmilitarização das polícias.

A educação é um direito de todos e dever do Estado. E é por aí que vem qualquer solução. Infeliz-
mente, a maioria da juventude brasileira tem este direito negado, pois não tem acesso ao ensino 
superior. Isto acontece por que a educação nunca foi prioridade para nenhum governo neste país e 
com Dilma (PT), não é diferente.

A “Pátria Educadora” não passa de um slogan eleitoral, já que o governo investe menos de 4% 
do PIB em educação e nesse ano já cortou R$ 7 bilhões. Consequência: falta professor, fun-
cionário, estrutura, R.U. moradia, transporte, verba para viagens, pesquisa, extensão, etc. As 
taxas de evasão crescem, pois o governo não dá condições de permanência. E a galera do FIES 
passou o maior sufoco esse ano, diferente da propaganda maravilhosa, com o aditamento e 
novas adesões. Muitos cortes foram feitos e milhares estão prejudicados. É sofrimento para os 
estudante, mas para os tubarões do ensino, é mil maravilhas e altos lucros ($.$)

Por uma educação libertadora!
Por isso, defendemos uma educação libertadora, pública, gratuita e universal. A educação 
sexista, racista e patriarcal é reproduzida ainda hoje no Brasil, tornando esse ambiente insu-
portável para os excluídos e oprimidos e, por isso, convidamos você a lutar por uma educação 
comprometida com a transformação da realidade, contra as desigualdades e opressões.

Vem lutar com a gente por 10% do PIB para a educação pública JÁ! R$ 2,5 bilhões para a perma-
nência estudantil! Bandejão em todos os Campus, com 3 refeições diárias! Residência e trans-
porte gratuitos! Ampliação das bolsas permanência! Contra o aumento das mensalidades! Cre-
che JÁ! Cotas sociais e raciais em todas as IES!
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Capitalismo: o rico cada vez fica mais rico… e o pobre cada vez mais pobre!
O capitalismo, sistema político-econômico sob o qual vivemos, explora 99% do povo de todo o planeta, 
para os privilégios de apenas 1% e, para isso, oprime ainda mais mulheres, negros, LGBTs. É preciso lu-
tar pela emancipação da classe trabalhadora junto à luta contra toda forma de opressão, como uma só! 

Essa luta é, sobretudo, por um mundo respirável. Literalmente. Esse sistema que aprisiona o povo traba-
lhador também é o mesmo que destrói a natureza e tem levado a humanidade para um colapso histórico. 

O capitalismo, na busca desenfreada por lucro destrói o planeta e o torna inabitável para as futuras 
gerações! É preciso derrubar esse sistema com nossas mãos!

Por isso gritamos: a saída da crise econômica e política é à esquerda, por um mundo livre de opres-
são e exploração! E para construir esse mundo novo, é preciso uma prática política radicalmente 
democrática, em todos os movimentos sociais, inclusive no movimento estudantil. Por uma UNE 
feminista, radicalmente inserida na luta do povo negro e da população LGBT!

Que a UNE volte a ser perigosa!
A UNE é a mais importante entidade do ME brasileiro que já organizou importantes lutas, mas hoje 
age como um escudo das políticas do Governo Federal, como uma entidade burocratizada, apare-
lhada e sem autonomia. É a velha forma de fazer política. E vamos mandar uma real: isso é culpa da 
direção majoritária da UNE, vinculada ao PCdoB e ao PT.

Somos Oposição de Esquerda para que a UNE volte às lutas com democracia e autonomia em re-
lação a governos e reitorias, novas práticas e com uma atuação RADICAL nas ruas pelo combate à 
exploração do capitalismo, contra a institucionalidade apodrecida e corrupta, pelo fim do machismo, 
do racismo e da homofobia!

Para isso, a UNE deve sair do lado do governo e ficar ao lado das lutas estudantis e da classe traba-
lhadora. Defendemos democracia real já na UNE. Eleições diretas! Autonomia da UNE em relação 
a governos e reitorias! Jornada de lutas da UNE pela base em cada IES!

Movimento RUA para radicalizar as lutas e a UNE!
O RUA é um movimento de juventude anticapitalista, que atua no movimento estudantil e nos movi-
mentos sociais. Na RUA, lutamos contra toda forma de exploração e opressão, combatendo, radical-
mente, o machismo, o racismo e a homofobia. Ocupamos as ruas para enfrentar o atual modelo de 
desenvolvimento capitalista aplicado no Brasil, que retira direitos da classe trabalhadora, degrada o 
meio ambiente e inverte as prioridades de gastos do governo, que financia a dívida pública, banquei-
ros e empreiteiras ao invés de investir em educação, saúde e em áreas sociais.

Vem construir o RUA com a gente, porque a juventude tem muito a dizer e um mundo pela frente a 
transformar! # VempraRUA #OposiçãodeEsquerda #RadicalizarAsLutas!

ASSINA ESTA TESE
MOVIMENTO RUA – JUVENTUDE ANTICAPITALISTA
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RECONQUISTAR A UNE PARA A LUTA 
E PARA OS/AS ESTUDANTES

Uma UNE e um CONUNE para tempos de Guerra

O 54º CONUNE ocorre em um momento decisivo para a vida política do Brasil. As eleições pre-
sidenciais de 2014 proporcionaram um ambiente de grande polarização na sociedade. A direita, 
derrotada nas urnas, utiliza todos os seus mecanismos para impor sua agenda ao governo e sua 
opinião ao conjunto da sociedade.

Por meio do Judiciário, busca carimbar a esquerda, seus partidos e os movimentos sociais como 
criminosos. Em associação direta, age o Legislativo Federal, o Congresso mais conservador já 
eleito na história, nem tão recente, do país. Comandados pelo PMDB, a escória de partidos con-
servadores, reacionários e corruptos, que abocanharam a maior parte do parlamento articula e 
conspira para imprimir uma agenda regressiva para os trabalhadores. 

Em paralelo, a Grande Mídia busca implantar um clima de pavor e justiçamento. Alimentando a 
cada segundo o judiciário com falsas denúncias; atacando o patrimônio do povo, em benefício do 
grande capital; impulsionando e amplificando as vozes golpistas; fomentando e justificando as 
ações do Legislativo contra os trabalhadores e seus defensores; e oferecendo munição ideológica 
para que setores da própria classe trabalhadora voltem-se contra si.

É neste ambiente, onde ainda deve ser incluído o fato da direita também estar ocupando as ruas, 
que se realiza o 54º Congresso da UNE. Em outras palavras, é num momento de acirramento do 
enfrentamento e da luta social, que a principal entidade estudantil do país reúne o conjunto dos 
estudantes em seu maior fórum de decisão.

Também, agora, o conjunto dos movimentos de educação se organiza em torno de uma Greve 
Nacional, que pode fortalecer a luta contra os cortes e o ajuste fiscal recessivo. Para tanto, é ne-
cessário disputar os rumos da greve e construir suas pautas. Questões como a regulamentação 
do ensino superior, a garantia da renovação dos contratos do FIES e a segurança dos programas 
de assistência estudantil são elementos centrais do debate.

É por estas razões que compreendemos o papel distinto deste congresso da UNE. Os estudan-
tes e as forças políticas precisam estar atentos e comprometido com o fortalecimento da UNE 
e da rede do movimento estudantil. A entidade deve se preparar para liderar os estudantes 
neste momento.

Acreditamos que a atual direção da UNE não está à altura deste desafio e que não reúne as con-
dições para colocar a entidade como protagonista destas lutas.

OPOSIÇÃO
Contribuição ao Campo Popular no 54º Congresso da UNE
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Mas a UNE ainda é a principal referência do movimento estudantil universitário brasileiro. E 
continua sendo, porque sua história de luta é maior do que a de recente comodismo. Com isso, 
convidamos todas e todos a fortalecerem o Campo Popular, por meio da organização e unidade. 
Sabemos que é preciso assumir a responsabilidade e, para tanto, fazer a entidade retomar seu 
papel histórico, reconquistando a UNE para a luta e para os e as estudantes.

Reaproximar dos estudantes e ocupar as ruas.
 
Há mais de 15 anos, apontamos que a UNE vivencia uma crise de representatividade. Crise 
que, por inúmeras razões, mas, principalmente, por conta de suas direções, atingiu o ponto de 
crise de legitimidade.
 
Parte desta crise pode ser explicada tendo em vista aspectos conjunturais, como o descenso 
das mobilizações de massas da década de 1990, o acirramento do ideário neoliberal e o aumen-
to do descrédito com a política. 
 
No entanto, é responsável, também, a forma como atua o setor majoritário da direção da UNE, 
capitaneado pela UJS – União da Juventude Socialista - PCdoB. É este campo majoritário quem 
conduz a entidade, bem como sua atual estrutura organizativa e sua política.
 
O 54º CONUNE deve debruçar-se sobre o papel da entidade na atual quadra da história, tendo 
em vista, a necessidade da UNE em retomar o protagonismo na luta social e sua representativida-
de frente aos estudantes. Apontamos para este CONUNE três grandes desafios:
 
O primeiro desafio é mudar a direção política da entidade.
 
A atual direção política da entidade, calcada em uma linha política de adesão acrítica às ações do gover-
no federal, além de estar equivocada, mostra-se incapaz de atrair, apaixonar e mobilizar os estudantes.

A UNE precisa de uma nova direção, mais pró ativa, mais combativa, mais democrática. Que volte 
a conduzir amplas campanhas, caravanas pelas universidades, construir novos e efetivos instru-
mentos de comunicação e que sejam capazes de rearticular a rede do movimento estudantil.
 
O segundo desafio é construir uma agenda de lutas da UNE pela educação.
 
Uma agenda que articule o combate a qualquer tipo de retrocesso, com a reivindicação de uma 
verdadeira reforma universitária.
 
Combater retrocessos e lutar por mais investimento para a educação é importante, mas não o 
suficiente para alterar as estruturas arcaicas e antidemocráticas que ainda regem as instituições 
de ensino. Deve-se contemplar a democratização da universidade, a participação paritária dos es-
tudantes nos espaços de tomada de decisão e na elaboração dos currículos, a regulamentação do 
ensino privado, a garantia da permanência dos estudantes nas universidades e a curricularização 
da extensão universitária.

O terceiro desafio é fazer uma profunda reforma política e organizativa na própria entidade.
 
A reforma no sistema político-eleitoral é uma das principais bandeiras que a UNE defende na 
atualidade. No entanto, as estruturas da UNE também são arcaicas, verticalizadas, centralizadas, 
burocratizadas e, portanto, antidemocráticas.
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Serviço Social – Universidade: Universidade Federal de Santa Maria (RS)

Patrick Campos Araújo – 24
Direito – Faculdade Salesiana do Nordeste

É passada a hora da UNE reformar o estatuto da entidade. É necessário organizar a entidade de 
forma mais horizontal, representativa e participativa, contemplando:
 
a) Uma estrutura colegiada, optando-se pelas coordenações. O presidencialismo seria substitu-

ído por uma coordenação geral, a secretaria geral pela coordenação de organização, a tesoura-
ria pela coordenação de política financeira e as diretorias por coordenadorias.

 
b) Criação de espaços amplos de participação estudantil, que envolvam um número maior de 

estudantes na construção da entidade, tais como os Núcleo de Trabalho Permanente (NTPs). 
 
c) Paridade de gênero nas diretorias executiva e plena da entidade. A paridade é uma 

ferramenta importante para garantir a representação e a participação das mulheres nos 
espaços de poder.

O que propomos é uma real democratização da entidade e mudança de sua política, fazendo com 
que a UNE se aproxime novamente da luta cotidiana dos/das estudantes, volte a ocupar as ruas 
e esteja na luta junto dos/das trabalhadores/as, definindo seus rumos de forma democrática com 
todos e todas estudantes.
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