
Resolução de Educação do 17º CONEG da UBES 

 

No último período vivemos uma série de avanços na educação básica do Brasil com os governos 

eleitos democraticamente pelo voto popular, a expansão das redes federais que teve implementada 

mais de 360 unidades por todo o país beneficiando milhares de famílias principalmente jovens 

negros e periféricos é um exemplo. Em contramão, as escolas e universidades foram escolhidas 

como maiores inimigas do governo Bolsonaro, desde do ensino de crianças até o ensino de jovens e 

adultos. Sua campanha, feita à base de mentiras, ataca a seriedade e o compromisso dos 

profissionais de educação ao acusá-los de “doutrinadores.” 

 

Parte de sua campanha contra as instituições públicas de ensino tem sido a disseminação da 

desinformação, que convenceu parte da população sobre abordagens utilizadas em disciplinas de 

educação sexual e o aliciamento ideológico por parte dos professores que nunca, sequer, existiram. 

O objetivo deles, com isso, é criminalizar os que se debruçam sobre o processo de ensino-

aprendizagem. Esse processo de retrocesso trouxe à tona o debate sobre “homeschooling” 

(educação domiciliar) que é uma forma de retirar a responsabilidade do governo para com a 

educação pública e libertadora, sendo dessa forma um ampliador da desigualdade social já existente 

no nosso país. 

 

Enquanto espalham fake news e nos atacam, Bolsonaro e seus aliados ignoram os reais problemas 

da educação brasileira. Além disso, durante sua campanha eleitoral e no início do governo 

Bolsonaro defendeu que a educação básica seria prioridade em sua gestão, mas mesmo depois dos 

cortes anunciou um bloqueio exclusivo de 348 milhões da área. O ensino básico, que inclui o ensino 

infantil, fundamental, médio e o Ensino de Jovens e Adultos (EJA) depende, diretamente, dos 

recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB). A partir 

dele, é possível garantir a execução de reformas nas estruturas das escolas, além de equipamentos e 

os salários dos professores, que expira em 2020. 

 

Existe, então, um novo projeto do FUNDEB, que foi negado pelo ministério da Educação que 

chegou a justificar, de forma mentirosa, os cortes na rede federal de ensino em um aumento do 

investimento na educação básica. Nossos Institutos Federais, CEFETs e CPII já tem como realidade 

a falta de itens básicos, como água mineral, papel para provas, ar-condicionado, materiais 

laboratoriais, obras - a lista é grande e é resultado de um profundo corte em instituições que 

promovem pesquisas e que são fundamentais para o desenvolvimento nacional. Para piorar, o 

desmonte afeta, também, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que hoje corre o risco de 

ser todo realizado à distância, como o governo já anuncia fazer em algumas cidades a partir de 

2020. Isso, somado aos ataques às bolsas e às cotas, interfere gravemente na entrada e permanência 

da juventude na universidade. 

 

Diante dessa realidade, ocupamos as redes e as ruas com uma grande campanha em defesa da 

Educação através do mote #TiraAmãoDoMeuIF e do “Tsunami da Educação” que, a partir do dia 15 

de maio, colocou milhões de brasileiros nas ruas. A revolta estudantil que tomou os quatro cantos do 

país teve resultado: a devolução dos recursos que foram cortados pelo governo e que teriam como 

destino universidades e Institutos Federais. No entanto, ainda existe uma parte dos recursos que 

permanece cortado. Esse é o motivo para continuarmos na linha de frente dessa luta, em defesa dos 

investimentos na educação pública e, também, contra os ataques à democracia de nossas escolas, 

realizados pelo Governo Federal. 

 

Governo esse que simpatiza com o Projeto de Lei Escola sem Partido e que prevê a 

destruição de qualquer possibilidade de pensamento crítico dentro das escolas. A tentativa de 

colocar uma mordaça em professores e estudantes foi derrotada no congresso em 2018, mas 

pavimentou o caminho para episódios de intolerância e censura. Outra medida autoritária e que tem 



como foco as escolas é a militarização da rede de ensino, defendida pelo governo sob o argumento 

de que ela aumentaria a qualidade da educação. No Distrito Federal (DF) já existe uma tentativa de 

incluir policiais militares dentro das escolas. No Rio de Janeiro, é uma realidade a presença de 

viaturas que acabam por focar seu trabalho na criminalização da cultura periférica, a exemplo do 

funk. 

 

Na verdade, tal proposta visa, apenas, impor uma dinâmica de repressão ao livre pensamento no 

ambiente escolar. A diversidade do povo brasileiro não cabe numa escola de um partido só, que 

apaga nossa história e que criminaliza nossa cultura e diferenças. Um projeto de um país que 

desenvolva todo seu potencial não existe sem forte investimento na educação, ciência e tecnologia. 

Não existirá, também, país livre em que o ambiente escolar não seja um laboratório vivo da nossa 

democracia e em que a comunidade escolar tome em suas mãos os processos decisórios. Por isso, a 

principal tarefa do movimento estudantil secundarista é lutar, de forma incansável, contra os cortes 

na educação e contra qualquer forma de repressão à livre manifestação política e de pensamento. 


