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CONJUNTURA 

A UBES começou sua gestão (2015-2017) ocupando escolas em todo o estado 

de São Paulo contra a re(des)organização que sucateava a escola pública imposta 

pelo Governador Geraldo Alckimin (PSDB/SP). Antes, durante e após o seu 41° 

congresso que elegeu a nova diretoria, as ocupações como símbolo de resistência em 

defesa da escola pública de qualidade e da democracia já vinham crescendo 

gradativamente.  

Durante o congresso foi realizada uma grande passeata em defesa da 

democracia, e foi aprovado um dia nacional de mobilização dos principais centros 

políticos em todo país em solidariedade e repúdio à violência policial sofrida pelos 

estudantes nas ocupações.  

Foram meses de luta e resistência, as ocupações mobilizaram e sensibilizaram 

o povo brasileiro, colocando em questionamento a lógica antidemocrática das escolas 

e da educação que temos.  

Os secundaristas mais uma vez além de demonstrarem grande capacidade de 

mobilização, deram início a uma nova forma de se fazer luta, que foi exemplo de 

combatividade em diversos estados do país. Em um gesto de reconhecimento legítimo 

do que simbolizou e simboliza as ocupações ratificaram da mesma prática em estados 

como Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, Pará, Bahia, Rio Grande do Sul, 

Paraná e mais recentemente Mato Grosso. A palavra de ordem é OCUPAR. A luta 

pela democracia se passa fora e dentro das escolas.  

Durante a sua posse na Jornada de Lutas Pela Juventude em Brasília, no dia 

31 de março de 2016, ainda anterior á consolidação do golpe, a UBES reafirma seu 

compromisso com o Brasil e com as conquistas da juventude no último período na luta 

contra o ajuste fiscal, a retirada de direitos e em defesa da democracia. 

Estamos vivendo um momento de muita instabilidade à vida democrática no 

nosso continente, em que uma onda golpista tenta interromper uma série de avanços 

conquistados por governos populares na América Latina. Um enorme esforço do 

neoliberalismo norte-americano que tem como objetivo desestruturar a unidade 

continental e as ações construídas, como a integração do continente latino americano 

e o combate à hegemonia econômica norte americana.   



O ataque a Petrobrás, por exemplo, é uma tentativa de dar fim aos recursos 

destinados à educação, conquistados pela juventude com muita luta, e assim como foi 

na década de 90 com o desmonte da Vale do Rio Doce e da Eletrobrás. Além disso, é 

também uma investida de desmonte das demais estatais brasileiras.  

Os setores que não aceitaram o resultado das urnas e das ruas nas eleições 

de 2014 buscam criar um terceiro turno pautando o impeachment da presidenta Dilma 

Rousseff, acredita-se que essa é uma saída para a crise que moldou um cenário de 

polarização no Brasil.  

Os movimentos sociais resistiram e resistem ao Golpe, que é o afastamento da 

presidenta no dia 17 de abril após a votação da Câmara, e do Senado no dia 10 de 

maio. A partir disso, muda-se a qualidade do Golpe, avançando os danos que ele pode 

causar na estabilidade política do Brasil, e retrocedendo em direitos trabalhistas, 

políticas públicas e principalmente no debate da Educação e da nova escola.  

Um exemplo nítido de como se comporta a onda golpista por toda a América 

Latina é o projeto implantado pelo governo de Macri na Argentina, como o fim da lei de 

meios que democratizava os meios de comunicação, e que o governo ilegítimo de 

Michel Temer fez similarmente com a Empresa Brasil de Comunicação – EBC. Nesse 

momento é necessário que nós, tanto do movimento educacional quanto ao conjunto 

dos movimentos sociais estejamos em unidade nas ações para derrotar essa ofensiva 

conservadora e alcançar mais avanços e conquistas para a emancipação do nosso 

povo. Não reconhecemos governo golpista! Fora TEMER é a palavra de ordem que 

devemos usar nas ruas. 

Fruto da unidade e contra o retrocesso, surgiram frentes amplas de resistência 

e enfrentamento ao golpe: a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, ambas 

compostas por diferentes movimentos sociais, setores em que mesmo havendo 

discordância às ações do governo Dilma se incorporaram na luta pela permanência e 

aprofundamento da nossa democracia. 

O povo brasileiro não pode ficar refém do Congresso Nacional mais 

conservador desde o golpe de 1964, que votou duas vezes a redução da maioridade 

penal e o financiamento eleitoral de campanha e que busca reduzir os direitos das 

mulheres. Por isso é necessário encontrar um caminho em unidade para barrar os 

retrocessos que o governo interino tem causado às conquistas históricas dos 

estudantes brasileiros.  



A UBES, uma entidade que tem a sua história marcada em defesa da 

democracia, não pode aceitar interferência na vida democrática brasileira, portanto, 

devemos considerar para discussão interna da entidade a possibilidade da realização 

de um plebiscito para consultar a nação sobre os rumos do país e os danos causados 

por esse governo golpista, entreguista, para que assim se reestabeleça a democracia 

no Brasil. 

Toda a conjuntura reforça a necessidade de alinhar ainda mais a comunicação 

da UBES à das outras entidades estudantis secundaristas, com os grêmios, uniões 

municipais e estaduais. O objetivo é promover as ações dos secundaristas em outras 

redes, definir como será esse diálogo e potencializar a visibilidade da UBES.  Trata-se 

de um esforço crucial frente ao momento histórico recente de bônus demográfico no 

país e a existência de uma população jovem que nunca foi tão grande e nunca voltará 

a ser. Por fim, é necessário envolver esses indivíduos com as ideias e ações do 

movimento estudantil organizado. É também uma questão de transformação social 

permanente de solidificação dos valores da entidade e de promoção da juventude 

brasileira. 

 

EDUCAÇÃO 

Estamos vivendo uma Primavera Secundarista de norte a sul do país, em que 

os estudantes ocupam suas escolas para defender a educação pública. Em 2015, os 

secundaristas do estado de São Paulo ocuparam as escolas para barrar a 

Des(Reorganização). Logo em seguida estouraram os escândalos de corrupção do 

governo do estado, relacionados aos roubos das merendas, e assim o efeito 

revolucionário se espalhou pelo Brasil e instituições de ensino foram ocupadas nos 

estados do Rio grande do Sul, Ceará, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Pará, Goiás, 

Paraná, entre outros.  

A verdade é que nós queremos construir uma nova escola, com mais 

participação e democracia, nossos colégios ficaram parados no tempo, as ocupações 

representam o sentimento de que é necessário se construir um novo ensino. Somos 

milhões de estudantes que sonhamos com um novo ambiente escolar, com um 

currículo atualizado, conectado com a realidade da juventude. Queremos uma escola 

que respeite as diferenças e seja emancipadora. 

O governo interino e golpista tem atacado diretamente a nossa educação. A 

indicação de Mendonça Filho – DEM representa um grande retrocesso às conquistas 

históricas, vale lembrar que o DEM entrou com uma liminar sendo contra o ProUni e o 

Fies. Esse não é o projeto de escola que queremos construir. A proposta apresentada 



por esse governo é a desvinculação das receitas, representando um dos principais 

retrocessos que podemos ter na educação, caminhando na contramão da aprovação 

dos 10% do PIB para educação, do investimento de 100% dos royalties do Pré-Sal e 

50% do Fundo Social do petróleo para educação que tanto lutamos para construir. 

Isso significa dizer que o ensino ficará refém da vontade de governos de investir o 

quanto desejam e não o que é necessário para o setor da educação.  

Como se não bastasse, quase 50% do orçamento da União continua sendo 

destinado ao pagamento da dívida pública, da qual o povo não sabe por que está 

pagando e que a cada ano enriquece mais os banqueiros. É urgente a realização de 

uma auditoria da dívida pública. O dinheiro do povo deve ser gasto com saúde, 

educação, transporte e demais demandas sociais. 

A tentativa de privatização da educação brasileira é constante. A proposta do 

voucher é um retrocesso à educação pública o que significa retirar do Estado à 

responsabilidade.   

A qualidade da educação não se resolve criando competição entre as escolas, 

defendemos a educação pública e gratuita. O golpe tem lado e é o mesmo daqueles 

que não aceitam a construção do ensino público. O projeto da Lei da Mordaça 

867/2015, que propõe a falsa ideia de neutralidade da educação vende como slogan a 

“Escola Sem Partido” (ESP). O PL cerceia o debate em sala de aula e a troca de 

saberes ao proibir a “realização de atividades que possam estar em conflito com as 

convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes”, quando 

se confunde o princípio da laicidade com partidarização e doutrinação do ambiente 

escolar.  

A Lei da Mordaça, nada mais é do que um projeto de caráter ideologicamente 

fascista que se traveste de neutralidade no intuito de dar fim às discussões políticas e 

sociais nas escolas. Nós, como Paulo Freire, acreditamos que não existe pedagogia 

neutra, e por isso, a escola deve ser um ambiente que agrega a diversidade, promove 

o debate e a convivência saudável nas diferenças. A ESP serve aqueles que querem o 

fim dos grêmios estudantis, o fim da escola de qualidade social e laica.  

A tentativa de privatização da Petrobrás vai de encontro a uma conquista histórica da 

UBES: que é a destinação dos recursos do Pré-Sal, que pela primeira vez é 

direcionada aos recursos das áreas estratégicas de desenvolvimento. 

 

PAUTAS POLÍTICAS: 

 Primeiramente Fora Temer; 

 Defesa da Democracia e da Soberania Nacional e Popular; 



 Contra o PL 867/2015 – Lei da Mordaça; 

 Contra o voucher na educação; 

 Reformulação do ensino médio - Uma nova escola para um novo Brasil. 

 Acesso, expansão, qualidade e assistência estudantil: o ensino técnico que o 

estudante quer;  

 Instauração das metas do PNE - 10% PIB para educação; 

 Passe Livre Estudantil - Por uma vida sem catracas; 

 Consolidação da meia-entrada; 

 Fiscalização da implementação da Reserva de Vagas; 

 Democratização dos Meios de Comunicação;  

 Por uma nova politica econômica; 

 Taxação das Grandes Fortunas - Que os ricos paguem pela crise; 

 Contra a militarização das escolas - Grêmio livre, gestão democrática e cidadã; 

 Plano Nacional de estruturação das escolas; 

 Ensino Técnico – Contra os cortes, defesa da expansão de qualidade. Abrir a 

caixa preta do sistema; 

 Contra a PEC 171 - Redução da Maioridade Penal; 

 Defesa da Petrobrás - O Pré-Sal é nosso! - Contra a PL 131; 

 Contra a privatização do ensino público;  

 Discutir plataforma da BNCC; 

 Contra a cultura do estupro; 

 Por uma auditoria cidadã da dívida pública. 

 

 

OBJETIVOS POLÍTICOS GERAIS: 

 Criar uma agenda de luta que coloque a UBES na centralidade da pauta 

politica nacional, estaduais e municipais, realizando assim uma organização 

interna mais aprimorada. 

 Atuação destacada no movimento educacional, afinando ainda mais as 

relações com os agentes deste movimento, sobretudo com os professores e 

funcionários. 

 Regulamentar a rede das entidades filiadas a UBES. 

 Consolidar e ampliar o espaço institucional da UBES 

 Consolidar e ampliar a base do movimento estudantil nos estados com a 

campanha constante de Criação ou renovação de Grêmios.  

 



OBJETIVOS POLÍTICOS ESPECÍFICOS: 

 Planos Estaduais de gestão/acompanhamento 

      Tática: Elaborar junto aos coletivos estaduais planos de gestão de curto, 

médio e longo prazo, para aprimorar o calendário de ação da UBES, 

favorecendo assim a comunicação externa e interna e a dinâmica do 

movimento estudantil secundarista. 

 

 Lançar campanha em conjunto com outros agentes do movimento 

educacional, prioritariamente os professores; 

Tática: Campanha da reformulação do ensino médio, construindo uma 

coalizão com as entidades dos movimentos educacionais. Liderar uma 

opinião ampla. Realizar o seminário nacional de educação da UBES; 

 

 Rede de movimento estudantil mais forte e organizada nos centros 

políticos (principais escolas, estados, municípios); 

Tática: A campanha de construção de grêmios nas escolas deve ser 

constante com distribuição da cartilha de grêmios, campanha de 

fundação, reconstrução e regularização das entidades municipais e 

estaduais. Além do auxiliar cada coletivo em suas demandas e orientar 

constantemente o acompanhamento para que as entidades tenham vida 

ativa dentro das escolas. 

(Criar um departamento na UBES para o auxílio da regularização). 

 

 Trabalhar cada vez mais as pautas da juventude negra, LGBTT, 

mulheres, indígenas e quilombolas para erradicação dos diversos do 

preconceito nas escolas e nos grandes eventos que o Brasil sediará;  

Tática: Realizar encontros das frentes nos espaços de discussão da 

UBES. 

 

 Atuação destacada na rede do ensino técnico profissionalizante; 

Tática: Aprofundar na discussão a cerca do acesso, expansão, qualidade 

e assistência estudantil, o ensino técnico que o estudante quer! 

Lançar cartilha, encontros estaduais e regionais de estudantes de escolas 

técnicas e promover o ENET da UBES. 

 



 Participação com mais resultado nos conselhos políticos e educacionais 

que a UBES tem assento; 

Tática: Fazer levantamento de todos os conselhos que a UBES tem 

assento. Indicar os assentos que faltam e acompanhar todos os fóruns 

dos mesmos, distribuindo cada conselho e assento com todo o coletivo 

para que a UBES possa impor suas ideias e bandeias em todos os 

espaços.  

 

 Comunicação mais estruturada para atender aos objetivos políticos 

gerais da UBES; 

Tática: Ampliar equipe de comunicação da entidade, com jornalista, 

estagiário (a), equipe de redes sociais, agência de coordenação política 

da comunicação e agência para a produção dos materiais.  

Relançamento do UBES Grude, jornais trimestrais, produção de materiais 

das campanhas especificas, produção em grande escala da cartilha de 

grêmios e a criação de uma cartilha de gestão de grêmios da UBES*. 

Criar um canal no YouTube, com lançamento de matérias semanal para 

vlog, com temáticas que tragam mais estudantes para perto da UBES, 

criar espaço dentro das portais da UBES para publicar artigos semanais 

da diretoria (tema livre). 

 

 Ampliar a receita da UBES; 

Tática: Captação para realização de todas as atividades e campanhas da 

entidade, realizar novos convênios e dar manutenção nos convênios já 

existentes de carteiras da UBES. Lutar pela consolidação da nova lei da 

meia-entrada, lançando campanha para divulgar a lei e o novo documento 

(campanha de venda de documento de identificação estudantil); 

 

 Dar mais capacidade administrativa à UBES; 

Tática: Regularização fiscal da UBES, não contração de dívidas, 

pagamento de todos os débitos, ampliação da equipe de administração 

(mais profissionalismo), transparência nas receitas e gastos; 

 

                                                   São Paulo, 01 de julho de 2016. 

 


