
Resolução de Conjuntura do 17º CONEG da UBES 

 

Organizar a revolta para salvar o Brasil 

 

Vivemos um período de muitas incertezas para o povo brasileiro. Desde o início de mais uma crise 

sistêmica do capitalismo no mundo, as grandes potências imperialistas têm intensificado sua 

ofensiva que visa diminuir, de todas formas, o desenvolvimento econômico e social dos países ditos 

subdesenvolvidos e emergentes, no intuito de continuar a ter o domínio político e, sobretudo, 

econômico. 

 

O Brasil está mergulhado na pior crise da sua história. Hoje, há uma grande parcela da população 

apta ao trabalho desempregada ou em empregos precários, contabilizando um total de R$ 28,5 de 

desalentados. Tal realidade impacta, diretamente, a juventude que sofre com os ataques do governo 

Bolsonaro aos nossos direitos e liberdades. As medidas apresentadas em 9 meses de governo se 

desdobram nos ataques ao direito à aposentadoria, à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ao 

congelamento do salário mínimo, à privatização do Brasil Distribuidora, além do anúncio de 

entrega de estatais como os Correios. Para piorar, pretendem entregar o pré-sal a preço de banana 

para engordar, ainda mais, os bolsos dos banqueiros, como fazem com o pagamento da dívida 

pública. 

 

Contraditoriamente, o governo fascista de Jair Bolsonaro tomou posse com a promessa de que 

“faria mais com menos recursos.” No entanto, ele não foi capaz de solucionar nenhum problema. 

Pelo contrário, em 10 meses, houve drástico aumento das queimadas na Amazônia, impunidade com 

relação à tragédia de Brumadinho, reformas trabalhista e da Previdência, aumento do número de 

família sem moradia, crescimento do desemprego, filas no SUS, dentre outras tragédias. 

 

Na educação, a ofensiva é grande. Uma demonstração disso foi o corte de 30% no orçamento de 

toda rede federal de ensino, afetando o funcionamento das escolas e dos institutos federais - que são 

os maiores produtos de ciência e tecnologia, além de serem fundamentais para dar perspectiva de 

inserção no mercado de trabalhos à juventude. Por isso, ela segue sendo a faixa da 

população que mais rejeita as políticas do atual governo. 

 

Outro ataque é o projeto “Future-se”, que visa maior inserção das Organizações Sociais (OS) no 

controle do tripé educacional do ensino, pesquisa e extensão ao inserir a participação de empresas 

para gerir fundos em universidades e institutos. Apesar de se tratar de um projeto destinado ao 

ensino superior, existe a pretensão de levá-lo às escolas técnicas, o que significaria a 

incorporação de sua lógica na rede federal de ensino. 

 

Para superarmos esses ataques, precisamos de um programa político que busque a raiz do problema, 

que não se limite a conquistas pontuais, momentâneas ou individualistas - mas que proponha uma 

verdadeira revolução social. Precisamos de um programa combativo que consiga agremiar as mais 

diversas reivindicações legítimas da juventude, sobretudo no tocante a educação, moradia, saúde, 

cultura e lazer. 

 

Para reprimir nossas movimentações, o governo legitima ações autoritárias por parte dos governos 

estaduais. Um exemplo disso é o projeto de gestão das escolas do Distrito Federal (DF) que 

incorpora a Política Militar e fere a autonomia das direções de conduzirem os processos dentro das 

instituições de ensino. Entendemos que a escola deve ser gerida por aqueles e aquelas que dedicam 

suas vidas à educação, respeitando os princípios que regem a gestão democrática nas escolas ao 

envolver a comunidade escolar nos processos decisórios. 

 



Em todo o mundo, tivemos diversas demonstrações de lutas em defesa dos direitos do povo. As 

recentes revoltas no Equador provaram que só se conquista vitórias com mobilização. Aqui no 

Brasil, para que possamos fazer frente a todos os ataques que estão sendo colocados, precisamos de 

uma UBES cada vez mais presente nas ruas, como foi nas grandes mobilizações que ficaram 

conhecidas como “Tsunami da Educação” e que foram organizadas a partir da base do movimento 

estudantil, como os grêmios. Devemos, portanto, seguir a nossa tradição histórica, a fim de derrotar 

o avanço do fascismo na educação e nos direitos dos trabalhadores. 

 

A cúpula do governo está em crise e quem está sofrendo as consequências é o povo brasileiro, que 

nunca esteve em pior situação devido, a eles - Bolsonaro e seu entorno de marginais. Esses estão em 

guerra para embolsar o fundo eleitoral e partidário que no ano que vem somará mais de R$ 350 

milhões. O PSL foi um grande laranjal e, também, desviou recursos que seriam destinados às 

campanhas de mulheres. Não permitiremos que os interesses da cúpula bolsonarista fiquem acima 

dos interesses dos estudantes e do povo! 


