
 
 

Resolução de Conjuntura e Educação do 16º Conselho Nacional de 

Entidades Gerais da UBES 

Vivemos hoje um duro momento da democracia brasileira. Fruto da rearticulação 

internacional do projeto neoliberal radicalizado, o golpe jurídico, parlamentar e 

midiático construído pelas elites conservadoras do Brasil assume uma agenda de 

destruição dos direitos e garantias da classe trabalhadora e da juventude brasileira. 

O presidente ilegítimo Michel Fora Temer antes da consumação total do golpe 

apresentou um projeto que se chamava “ponte para o futuro” que na verdade é a 

ponte para um passado que nós já vivemos e que não queremos viver mais, um 

projeto de estado mínimo e de redução do papel do estado no conjunto das politicas 

publica, implementando assim a construção do seu projeto neoliberal e entreguista. 

Esse projeto de Temer foi derrotado nas urnas de 2014 que reafirmaram a 

continuidade de uma política de distribuição de renda, expansão do setor público e 

uma política externa multilateral e autônoma. 

O momento é gravíssimo a tentativa de criminalização dos movimentos sociais e a 

desconstrução do papel que têm as organizações e a repressão aos movimentos têm 

sido intensificadas. A perseguição se estende também a diversas lideranças 

populares, como é o caso do ex-presidente Lula no sentido de criminalizar a luta 

politica e inviabilizar candidaturas do campo progressista. 

O processo entreguista tem atacado as nossas principais empresas nacionais, a 

exemplo da Petrobrás,empresa que cresceu em ativos durante os governos populares 

e que, hoje, tem sido entregue de bandeja numa estratégia de privatização e oferta do 

nosso petróleo a interesses do capital internacional.O que está em jogo é o 

desenvolvimento e a soberania nacional, como é o casoda luta contra a tentativa de 

privatizar a Amazônia pelo governo golpista ao propor a retiradada área de 

preservação com intuito de beneficiar as grandes mineradoras.  

Em um momento de grave crise econômica que tem se intensificado ainda mais pela 

instabilidade da crise politica que vivemos, a verdade é que o setor que constituiu o 

golpe não tem alternativa para tirar o nosso país da crise. A única solução que 

apresentam é o arrocho, e jogar a conta da crise à custa somente do povo trabalhador. 

Enquanto isso, os bancos continuam tendo altas taxas de lucros sem a realização da 

necessária auditoria da dívida publica. 

A solução apresentada pelo governo ilegítimo para o povo é a redução brusca dos 

serviços e das politicas públicas, a exemplo do corte no bolsa família, da destruição do 

farmácia popular e da PEC 55 já aprovada pelo congresso nacional. A famigerada 

PEC do fim do mundo congela por 20 anos os investimentos públicos em saúde, 

Educação e Assistência Social, serviços essenciais para o povo brasileiro.  

O mesmo governo que corta do orçamento dos serviços essenciais apresentou 

também uma proposta de reforma da previdência se utilizando do discurso de corrigir 

a crise econômica. A verdade é que essa reforma só exclui ainda mais o povo pobre 



 
 
trabalhador, beneficiando a previdência privada e retirando a logica de que a 

aposentadoria é um direito.  

A reforma trabalhista é a retirada total dos direitos conquistados com a CLT e a 

constituição de 88 como férias, jornada de 8 horas e condições dignas de trabalho, 

essa reforma impacta a toda a classe trabalhadora mais em especiais as mulheres, 

que têm jornada dupla de trabalho. A nossa avançada constituição passa por uma 

série de ataques e, por isso, junto às Diretas Já, a UBES precisa defender os direitos 

conquistados, mas deve enxergar também como alternativa a convocatória de uma 

constituinte soberana por uma Reforma Política, eleita sob novas regras para reafirmar 

direitos. Esses Direitos vem sendo retirado para pagar a conta do pato da FIESP que 

amarelou a avenida paulista para a garantia do golpe. 

Vale ressaltar que um grande processo de resistência e de lutas foi construído e 

mobilizado pelo conjunto da classe trabalhadora impulsionado principalmente pela 

Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, em um processo de muita unidade para 

combater as reformas anti-povo do temer. 

A saída da crise só se dará com a unidade dos movimentos sociais nas ruas, a 

restauração da democracia com eleições diretas para presidente, para interromper 

essa onda conservadora e entreguista. Os nossos sonhos não cabem no projeto 

desse governo! Fora Temer, Por Eleições Diretas Já! 

EDUCAÇÃO NÃO É MERCADORIA! 

Logo após a consumação do golpe, o presidente ilegítimo e seu ministro golpista da 

Educação Mendonça Filho tem apresentado um projeto de desmonte da educação 

publica. A redução do investimento, o corte de vagas nas universidades e institutos 

federais de educação e o desmonte do papel da ciência e da tecnologia para o 

desenvolvimento nacional mostram ainda mais o caráter deste governo que não tem 

responsabilidade com a educação publica gratuita e de qualidade.  

Mesmo depois das lutas em ocupações das escolas em todo o país, o governo institui 

autoritariamente uma proposta de reforma do ensino médio, com a sua grande 

propaganda “VOCÊ PODE ESCOLHER O SEU FUTURO”, mas a verdade é que essa 

medida é para implementar o projeto de escola que serve para os interesses da elite, 

formando os estudantes de escolas públicas somente para fornecer mão de obra 

barata, enquanto as escolas privadas estarão formando para as universidades - como 

foi um período longo de nossa historia -,para garantir reprodução desse sistema e não 

para reflexão e formação de jovens cidadãos críticos capazes de contribuir para a 

construção de um brasil melhor.  

A UBES e as organizações de movimentos sociais já falavam há certo tempo da 

necessidade de mudar essa escola inclusive debatendo o ensino integral, mas o 

governo ilegítimo enviou essa reforma autoritária para congresso por meio de medida 

provisória e não levou em consideração a opinião dos estudantes que ocuparam suas 

escolas nem tão pouco a opinião dos movimentos educacionais. 



 
 
A tentativa de desconstruir o papel da educação não vem somente com essa reforma 

do ensino médio, a tentativa de calar os estudantes se materializa por meio deprojetos 

de lei que visam silenciar o debate e a diversidade de opinião dentro de sala de aula, 

que tem tramitado em todo o Brasil. A lei da mordaça quer interromper ainda mais o 

desenvolvimento critico e limitar o papel dos professores. Não vão nos calar, escola 

sem partido é ditadura militar. 

Fato que fica cada vez mais nítido, por exemplo, com a implementação de projetos 

como o Exército nas Escolas, do Governo Sartori (PMDB), no Rio Grande do Sul, que 

traz novamente para as nossas escolas a educação moral e cívica, evidenciando que 

o real objetivo destas políticas não é o fim da disputa ideológica nas escolas, mas a 

crescente alienação e desmobilização das e dos estudantes. 

As universidades públicas e institutos federais vem sendo duramente atacadas, 

tratados como o gasto público, educação tem sido sucateada, faltam estruturas 

mínimas como merenda, falta de professores, sem falar dos cortes das bolsas de 

assistência estudantil e programas importantes como PROUNI, FIES e PRONATEC, 

que ajudaram a democratizar o acesso ao ensino superior e ao ensino técnico e 

garantiram que jovens que antes não tinham acesso pudessem cursar a universidade 

e a escola técnica.  

A crise fiscal que assola os estados brasileiros tem prejudicado programas essenciais 

como o passe livre, que vem sendo atacado em muitas cidades como em São Paulo e 

no Rio de Janeiro. Também estão prejudicadas as condições em de universidades 

estaduais, como é o caso da UERJ, e rede do ensino técnico estadual, sem recurso 

para pagar professores e terminar o ano letivo, a exemplo do Rio de Janeiro, que não 

paga os servidores da educação há meses. 

As conquistas da classe trabalhadora e da juventude brasileira estão totalmente 

ameaçadas. E, no atual momento, não só ameaçadas, mas sendo extintas. O Plano 

Nacional de Educação foi declaradamente rasgado e jogado no lixo. Praticamente 

nenhuma meta foi cumprida e muito menos tem chances de ser, já que a emenda 95 

impossibilita os investimentos em educação e a principal meta – os 10% do PIB – foi, 

desta forma, absolutamente inviabilizada. Os mecanismos de participação popular 

estão sendo todos destruídos e esvaziados pela gestão autoritária e alinhada com a 

agenda antipopular do neoliberalismo – exemplo da desestruturação do Fórum 

Nacional de Educação -, e as políticas educacionais estão sendo cortadas a cada dia. 

Não tarda a aurora: a UBES, que completará 70 anos, reafirma sua luta em defesa da 

democracia, da educação publica e dos estudantes, Fora Temer e Diretas Já! 

16° Conselho Nacional de Entidades Gerais da União Brasileira dos Estudantes 

Secundaristas 

São Paulo, 9 de Setembro de 2017 


