
 
 

RESOLUÇÃO DE MOVIMENTO ESTUDANTIL DO 16 º CONEG DA UBES 

 

“  FAZ ESCURO, MAS EU CANTO, 

PORQUE A MANHÃ VAI CHEGAR. 

VEM VER COMIGO, COMPANHEIRO, 

A COR DO MUNDO MUDAR. 

VALE A PENA NÃO DORMIR PARA 

ESPERAR 

A COR DO MUNDO MUDAR. ” 

THIAGO DE MELLO 

 

 A União Brasileira dos Estudantes Secundarista (UBES) tem mostrado sua 

força nesses últimos difíceis períodos. Os secundas vêm dando uma firme resposta ao 

avanço dos golpistas e entreguistas que, após o ilegítimo processo de impeachment 

de Dilma, tentam desmontar nossa educação, privatizar setores estratégicos, aprovar 

reformas impopulares e vender nosso país. Junto ao restante do movimento social 

organizados na Frente Brasil Popular e Frente Povo sem Medo, a UBES foi firme no 

enfrentamento do golpe e, hoje, encara o novo desafio de resistir às investidas de 

Temer e seus lacaios. 

É preciso enaltecer o papel do maior movimento de ocupações de escolas da 

história que nosso país viveu contra a PEC do teto dos gastos, a reforma do ensino 

médio, o Escola sem Partido e diversas pautas locais e estaduais. Os secundas deram 

uma aula a todo movimento social e foram ponta de lança na luta contra os 

retrocessos. A experiência das ocupações forjou novos protagonistas no movimento 

estudantil, inundou de esperança o peito de milhares de jovens que tiveram o primeiro 

contato com o ME e, certamente, deixa muito acúmulo sobre as novas formas de 

organização do movimento estudantil nas escolas. 

A UBES teve, nesse processo, uma oportunidade e uma capacidade 

importante de reavaliação de seus métodos e de seu papel. Conseguimos, apesar das 

dificuldades, contribuir de maneira central nas ocupações, assumindo um papel 

importante de impulsionamento e presença nas lutas constantes dos/as estudantes 

secundaristas. Estivemos e estamos nas ruas e escolas mais do que nunca, e 

entendemos que não existe a menor possibilidade de se finalizar esse ritmo.  

 O movimento estudantil precisa enfrentar esse cenário difícil de forma coesa e 

unida, para isso é necessário identificar o nosso inimigo principal que vem ganhando 

força e expressão dentro das escolas. Em tempos de criminalização da política, é 

preciso mais uma vez reafirmar a força dos estudantes, dos grêmios, das entidades 

municipais, estaduais e nacionais para mobilizar e organizar de maneira permanente 

as e os secundaristas, garantindo que os estudantes que ocuparam suas escolas 

sigam em nossas trincheiras. Nesse sentido, as entidades estudantis precisam ser 

cada vez mais fortes, democráticas e plurais e, por isso, saudamos os 70 anos da 

histórica União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. 



 
 
 Nesse processo de fortalecimento da UBES, é preciso continuar apostando nos 

encontros temáticos. O 4º Encontro de Mulheres Estudantes da UBES coloca mais 

uma vez o protagonismo das mulheres no enfrentamento ao machismo e o golpismo. 

O 1º Encontro LGBT da UBES contou com a presença de centenas de estudantes e 

colocou em evidência a LGBTfobia ainda presente nas escolas, na sociedade e cada 

vez mais presente na nossa política.  

A UBES organizou também o 3º Encontro Nacional de Grêmios que contou 

com a representação de centenas de escolas por todo o país e acumulou sobre os 

desafios da educação e da política. O fortalecimento dos grêmios existentes e a 

criação de novos é uma tarefa permanente de construção da UBES em cada escola 

através da fundamental rede do movimento estudantil. O saldo organizacional dos 

secundaristas precisa sempre perseguir a meta de que em cada escola, exista um 

grêmio e em cada município, uma entidade secundarista da cidade. 

  O 16º Conselho de Entidades Gerais da UBES convoca também o 42º 

Congresso da UBES, maior espaço de articulação dos estudantes secundaristas no 

Brasil, esse precisa ser um espaço convocado em unidade em cada escola para 

apontar os caminhos para a educação e a juventude pelos próximos anos da UBES. 

 Da mesma forma que ocupamos nossas escolas, câmaras municipais e 

assembleias legislativas, é preciso ganhar uma geração para ocupar a política, a 

UBES foi fundamental para a conquista do voto aos 16 anos, com a campanha do SE 

LIGA 16, entender que a participação cidadã vai além do voto, é uma tarefa prioritária 

na agenda do movimento estudantil. Os tempos são difíceis para os que sonham, os 

retrocessos nos são impostos e cresce na sociedade a desesperança na política como 

forma de transformação social. Ao movimento secundarista, não cabe o silêncio, cabe 

somente o canto. Canto pela certeza de que as novas gerações do movimento 

estudantil enfrentarão com alegria e combatividade o escuro, a desesperança e o sono 

para ver a cor do mundo mudar. 

 A UBES deve continuar centrada na luta das ruas e dos estudantes na 

resistência por nenhum direito a menos, pela derrubada do governo ilegítimo e golpista 

e por eleições diretas já! 

 

16° Conselho Nacional de Entidades Gerais da União Brasileira dos 

Estudantes Secundaristas 

São Paulo, 9 de Setembro de 2017 

 

 


