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A Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia (ExNEPe) saúda 
calorosamente a todos os presentes no 39º Encontro Nacional de Estudantes 
de Pedagogia – ENEPe e aos demais estudantes de luta de todo o país. É 
com grande ânimo de luta que apresentamos a edição de nº 07 do Boletim da 
ExNEPe com a síntese das ricas palestras e debates ocorridos. Elas nos deram 
maior compreensão da realidade do país e os ataques ao ensino público de 
modo geral e as Universidades Brasileiras, em específico de modo a nortear a 
aplicação do nosso Plano de Lutas no segundo semestre de 2019 e primeiro 

semestre de 2020.



Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia

3

39º ENEPe: Classista, Independente e 
Combativo!

O 39º Encontro Nacional de Estudantes de 
Pedagogia realizou-se entre os dias 22 a 26 de julho 
de 2019 na Universidade Federal do Estado de São 
Paulo – UNIFESP (Campus Guarulhos) cujo tema 
foi “80 anos da Pedagogia no Brasil: Histórico e 
Desafios na formação e atuação de educadores”. 
Por esta ocasião, saudamos calorosamente a 
todos os mais de 600 estudantes de mais de 24 
delegações e 60 universidades, os trabalhadores 
em educação, a Comissão Organizadora Local, os 
palestrantes convidados e movimentos populares, 
os professores e diretores de Centros e Institutos 
das mais diferentes universidades que estiveram 
presentes ou que apoiaram a realização de nosso 
encontro. Foi um ENEPe histórico e sem dúvidas o 
mais importante evento sobre Educação que, além 
de aprofundar o entendimento sobre a situação do 
ensino público, tirou um vitorioso plano de lutas 
para ser aplicado no segundo semestre, no objetivo 
de barrar os ataques à Autonomia e Democracia das 
Universidades Brasileiras.

Ao longo dos cinco dias de evento, os estudantes 
de Pedagogia, Licenciaturas, Secundaristas e 
Trabalhadores em Educação de todo o país 
puderam discutir sobre a Situação Política atual, 
assistir a palestras de intelectuais progressistas 
renomados, como Dermeval Saviani (UNICAMP) 
e o filósofo Vladimir Safatle (USP), além de poder 
trocar experiências de luta. Cada delegação que aqui 
se reuniu retorna para sua região com ainda mais 
convicção de que somente pela via da organização 
classista, independente e combativa dos estudantes 
do país que garantiremos nossos direitos a uma 
Previdência Social Pública, como também a uma 
educação pública, gratuita e que sirva aos interesses 
do nosso povo.

Temos visto a recente aprovação do Projeto de Lei, 
enviado por Bolsonaro ao Congresso, da “reforma” 
da Previdência. Esta medida representa a via da 
capitalização da Previdência Social aos moldes do 
Chile. Ao lado disto, vemos as medidas de cortes 
de verbas e os constantes ataques à Autonomia e 
Democracia universitárias.

Daremos a resposta necessária ao Governo 
obscurantista, vende-pátria, antipovo e anti-
operário que tem como tarefa principal reestruturar 
o capitalismo burocrático em nosso país, salvando-
se da sua própria crise, ao mesmo tempo em que 
aprimora as políticas repressivas contra o nosso 
povo, contra os trabalhadores e camponeses 
e, também, contra as universidades. E é esta 
última a questão chave do Governo de Bolsonaro 
e dos Generais para impôr sua mentalidade 
obscurantista e intensificar a exploração que veio 
à tona com a portaria nº 67 do dia 11 de julho da 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – 
UFMS, que autorizou por prazo indeterminado a 
posse da servidora da Abin – Agência Brasileira de 
Inteligência para exercer o cargo comissionado de 
assessoria da reitoria na UFMS!

No primeiro dia de Encontro, conseguimos 
aprofundar o entendimento sobre a Situação 
Política, com excelentes e esclarecedoras 
intervenções dos Palestrantes Vladimir Safatle, 
Igor Mendes e da Comissão Nacional da Liga dos 
Camponeses Pobres. 

O professor Vladimir realizou uma exposição da 
contradição entre Ciência e Intelectualidade de um 
lado e o Governo e seus planos para as Instituições 
de Ensino, por outro. Aprofundou o papel do 
Governo em retirar o conteúdo científico destas 
Instituições aliadas à produção de pensamento 
crítico nestas Universidades. Esta questão se 
colocou desde o século XIX na Europa, quando 
passava já a burguesia da França, Alemanha 
e outros países a exercer o papel histórico de 
reprimir o proletariado e as massas populares em 
luta. Tal fenômeno se expandiu para a América 
Latina e para o nosso país como uma tentativa das 
classes dominantes de retirar o caráter científico, 
de massas e, principalmente, impedir a vinculação 
das massas trabalhadoras com a universidade.

O companheiro Igor Mendes, estudante da UERJ 
e preso político em 2014 no contexto de auge dos 
protestos populares de Junho de 2013 e contra 
a Copa da Fifa em 2014 contribuiu apontando a 
importância da organização do povo no caminho 
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da luta por uma Nova Democracia. Destacou que o 
momento em que atravessamos é o de novo auge de 
levantes populares, como as Greves Gerais de Maio 
e Junho, que cada vez mais as classes populares 
do nosso povo, os trabalhadores da cidade e do 
campo, unidos à intelectualidade progressista e 
aos estudantes em luta aumentam a capacidade de 
travar batalhas em defesa dos direitos pisoteados 
pelas classes dominantes em uma perspectiva da 
construção da Greve Geral de Resistência Nacional. 
Ressaltando a necessidade de manter uma posição 
independente, classista e combativa ao longo de 
permanentes mobilizações e lutas, combateu o 
falso caminho do oportunismo, que se mantém na 
posição de puxar todas as lutas para interesses de 
seus grupelhos e planos eleitoreiros.

A Liga dos Camponeses Pobres expôs a contradição 
das massas camponesas em luta contra os 
constantes ataques feitos pelos latifundiários, 
sempre contando com o apoio do Judiciário do 
Estado brasileiro. Apontou que é essencial que os 
estudantes conheçam a realidade da vida das massas 
pobres e que procurem se fundir cada vez mais com 
essas que são a massa mais oprimida e explorada, 
que durante 5 séculos, ao lado dos indígenas e dos 
negros, suportam todo tipo de espoliação.

Denunciou, ainda, o crime premeditado da Vale em 
Brumadinho, que assassinou mais de 300 pessoas, 
grande parte a qual nem sequer terá o direito de 
ser enterrado. Prejudicou a milhares de famílias 
dependentes da água dos rios da região e da plantação 
nas terras agora devastadas. Para enviar remessas 
bilionárias de lucros às empresas multinacionais, a 
Vale conta com todo o tipo de apoio do estado e suas 
instituições. Este episódio, segundo a representante 
da LCP, representa o grau de dominação imposto 
pelos Estados Unidos ao nosso país. Situação que 
deverá ser modificada através da atuação das massas 
camponesas unidas às lutas do povo das cidades.

Após muitas intervenções animadas de estudantes 
de todo o país, os Palestrantes puderam responder 
uma a uma, apontando experiências anteriores 
da luta do povo e também colocando a tendência 
que Bolsonaro e os militares deverão seguir com o 
aumento do protesto popular. A mesa contribuiu 
para o esclarecimento dos presentes acerca da 
situação nacional e, sobretudo, qual o papel que as 
Entidades de luta dos estudantes de Pedagogia, com 
a ExNEPe à frente, tem a cumprir no atual momento 
histórico.

Foi sobre este entendimento que compreendemos 
os desafios colocados para os próximos anos. Nos 
dias seguintes ao evento, aprofundamos nas questões 
relativas à educação, histórico da Pedagogia e lutas 
importantes realizadas ao longo dos últimos anos. 

No dia 25/07, foi realizado o vitorioso Ato 
Político do 39º ENEPe. Os estudantes de todo o 
país cerraram fileiras e caminharam por cerca 
de 1h30m pelas principais ruas de Guarulhos, 
passando pelo terminal Rodoviário e seguindo 
por uma via principal da cidade. A manifestação 
foi uma contundente intervenção da Pedagogia na 
periferia de São Paulo. Denunciamos a proposta de 
“reforma” da previdência, apontamos o caminho 
da Greve Geral de Resistência Nacional e nos 
somamos à indignação das massas. Muitos foram 
os trabalhadores e jovens que estavam circulando 
pela região e que, após verem a nossa organizada e 
combativa manifestação, se juntaram a nós. Foram 
centenas de panfletos distribuídos. Nós demos 
o recado ao Governo e ao MEC que não iremos 
aceitar os ataques e que estamos dispostos a nos 
organizar e barrar, um após um, todos os planos 
privatistas para o ensino público e lutaremos até o 
fim na defesa de uma Educação Pública, Gratuita e 
que sirva aos interesses do nosso Povo!

O 39º ENEPe foi ainda palco de importantes 
homenagens realizadas pela Executiva Nacional 
de Estudantes de Pedagogia. A ExNEPe pôde 
formalizar o seu reconhecimento ao papel 
cumprido por estas personalidades na defesa 
dos interesses da Universidade Brasileira e da 
Educação, como parte dos interesses gerais do 
nosso Povo. Foram 16 homenagens: Povo Indígena 
Kaimbé; Liga dos Camponeses Pobres- LCP, 
Comissão Organizadora do 39º ENEPe, Professor 
Ademir Silva, Professor Alcimar Silva de Queiroz, 
Professor Dermeval Saviani, Professor Filipe 
Gervásio, Larissa Estevão (Ex Coordenadora Geral 
da ExNEPe), Juiz Luis Jorge Moreno (integrante 
do Redes e Fóruns de Cidadania do Maranhão), 
Professora Magali Silvestre, Professor Marcos Cézar 
de Freitas, Professora Maria Neide, Professora 
Marilsa Miranda de Souza, Professor Moisés Diniz 
Almeida, Professor Raimundo Gomes e Professor 
Vladimir Safatle.

Por proposta dos estudantes e profissionais da 
educação presentes no encontro, a Plenária Final 
aprovou 5 moções políticas: “Contra a intervenção 
do governo Bolsonaro contra a Autonomia 
Universitária!”; “Saudação aos operários de BH 
e região pelos 40 anos dos grandes levantes 
operários de 1979”; “Solidariedade aos camponeses 
de Miravânia!”; “Abaixo a criminalização da luta 
indígena! Liberdade para o indígena Leonardo de 
Souza”; Nota de Repúdio as operações militares no 
Rio de Janeiro”.

As próximas sedes também foram escolhidas 
na Plenária Final: o 40º ENEPe será no Instituto 
Federal do Paraná - IFPR, em Curitiba; e o 24º 
FoNEPe será na Universidade Federal da Grande 
Dourados – UFGD, Mato Grosso do Sul.
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Co-Governo Estudantil: 
Caminho da conquista da Autonomia e 

Democracia Universitárias
O atual governo, por meio da aplicação de seus planos 
para a educação, tem expressado sua verdadeira 
face: obscurantista, anticiência e antipovo. Seu 
plano de destruição e privatização da Universidade 
pública, como parte da sua tentativa de acabar com 
a produção científica nacional cumprem a tarefa 
de pôr todas as Universidades Brasileiras não a 
serviço do Povo brasileiro, mas sim a serviço de 
Imperialismo e às grandes empresas multinacionais. 
Os intentos privatistas para a educação pública em 
nosso país estão presentes desde o século anterior, 
com destaque para os acordos MEC-USAID em 1966 
que visavam estabelecer convênios de assistência 

técnica e cooperação financeira à Educação 
Brasileira com capital estrangeiro.
Nossa Universidade é produto da luta de classes 
em nosso país e sua história reflete o nosso 
processo incompleto de conformação nacional. 
Diferentemente das colônias espanholas que ainda no 
século XVII fundaram suas primeiras universidades, 
no Brasil colônia, os filhos da aristocracia e das 
classes médias abastadas se dirigiam à Lisboa ou 
Coimbra para fazer seus estudos universitários. As 
primeiras faculdades surgiram no Brasil apenas no 
século XIX, primeira na Bahia a escola de Cirurgia, 
e depois com os cursos de Direito em Olinda e São 
Paulo. Não por coincidência, Salvador e Olinda nos 
mesmos períodos foram palco de importantes lutas 
pela conformação nacional, a Revolução Praieira e 
a Conjuração Baiana. No século XX, enquanto os 
ideais do levante de Córdoba, com suas consignas 
de: caráter público, cátedras livres, gratuidade e 
co-governo, rapidamente se expandiram para toda 
América Latina, no Brasil os ecos dessa rebelião 
chegaram com muito atraso. De uma forma geral, 
podemos caracterizar a diferença da Universidade 
Brasileira, no século XX, o atraso em sua formação e 

em sua democratização, como reflexo do baixo nível 
de conformação nacional de nosso país. Enquanto 
na América Espanhola, revoluções nacionais, ainda 
que limitadas, decidiram com um mínimo de 
radicalidade o processo de independência nacional, 
aqui no Brasil nossa independência é proclamada 
pelo filho do rei de Portugal e nossa república, 
60 anos depois, é consagrada por um “Marechal” 
monarquista. O que tivemos de conquistas, de 
mínimo de democracia, mesmo que aparente, foi 
conquistada através da luta combativa do povo 
brasileiro. Portanto, a formação da Universidade 
Brasileira, apesar do atraso, foi uma conquista, 
mesmo que indireta e inconsciente, da Conjuração 
Mineira, da Revolta do Malês, da Cabanagem, 
da Balaiada, da Confederação do Equador, de 
Canudos.

No entanto, o que temos ainda é pouco: uma 
autonomia extremamente frágil; uma liberdade 
de cátedra completamente ameaçada por políticas 
como a Base Nacional Comum Curricular; seu 
caráter público bastante precário, pois há uma 
grande estruturação de capital burocrático nas 
universidades, seja através de fundações privadas, 
seja dos departamentos. A democracia universitária 
tem muito de farsa; não existe eleição para reitor, 
apenas uma consulta à comunidade; nos Conselhos 
Universitários a maior parte dos membros são 
indicados, diretamente, pelos reitores (os seus 
pró-reitores, por exemplo, que têm direito à voto), 
outra parte é eleita pelo voto dos professores; a 
participação estudantil não chega a 2% e, muitas 
vezes, esses representantes também são escolhidos 
e não eleitos pela massa discente. Talvez, podemos 
dizer que o eco de Córdoba chega ao Brasil 
apenas em 1963, quando dirigida pela UNE (União 
Nacional dos Estudantes) – naquele momento uma 
entidade de luta - uma greve nacional exigiu a 
participação de 1/3 dos estudantes nos Conselhos 
Universitários, isto é, a expressão à época do co-
governo (participação estudantil na gerência e 
decisões sobre a universidade). Porém, se existiu 
alguma universidade brasileira que alcançou tal 
paridade, foram fenômenos isolados e de forma 
limitada.

Histórico da luta pela conquista da gratuidade

Em países da América Latina, tomando como 
exemplo o próprio Peru, o co-governo, muito 
mais desenvolvido que no Brasil, serve de índice 
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demonstrativo dos progressos e retrocessos da 
democracia na universidade. E mais, sempre que o 
governo toca no co-governo, a luta nas universidades 
agrava-se violentamente. Algo crucial sistematizado 
por Mariátegui, diz que durante os ataques às 
conquistas democráticas na Universidade surge o 
momento em que se abrem as melhores perspectivas 
para a ampliação dessas conquistas. Analogamente, 
ao peso do co-governo na Universidade Peruana, a 
gratuidade representa a questão mais importante 
da Universidade Brasileira, justamente, por ter 
sido o ponto mais elevado que alcançamos em seu 
processo de democratização. Da mesma maneira, a 
gratuidade representa um índice demonstrativo dos 
progressos e retrocessos em nossa universidade e é, 
também, o ponto de maior resistência estudantil 
e de dificuldade para que o estado reacionário 
brasileiro avance. 

Na universidade brasileira, a gratuidade só virou 
lei federal em 1996 com a LDB; no entanto, na 
prática, a lei era descumprida no ensino médio e, 
sobretudo, no ensino superior. A gratuidade só foi 
efetivamente garantida, do ponto de vista legal, em 
2007, após uma decisão inapelável do Supremo 
Tribunal Federal.

O histórico das lutas estudantis para conquistar 
e até hoje manter a gratuidade é marcado pelos 
movimentos vanguardeados pelo campo combativo 
e independente dos estudantes. Em 1995, inicia-se 
uma luta contra a semestralidade na maior escola 
estadual em Belo Horizonte, depois das primeiras 
manifestações e denúncias, a taxa deixa de ser 
cobrada. Em 1998, na escola técnica federal, também 
em BH, começa a luta contra as semestralidades, 
depois de muitas manifestações e uma ação na 
justiça federal, obteve-se uma decisão favorável para 
os estudantes; então, como forma de se contrapor 
e refrear o movimento, o diretor fecha o bandejão 
alegando não ter verbas para mantê-lo aberto, mas, 
após a pressão dos estudantes foi obrigado a reabri-
lo. Em 2002, na UPE (Universidade de Pernambuco) 
campus Petrolina, inicia-se a luta pelo boicote as 
taxas de matricula. Através de uma grande adesão 
da comunidade acadêmica e uma decisão judicial 
favorável, a direção da unidade fechou, literalmente, 
a universidade, na tentativa de acabar com o 
movimento; o boicote prosseguiu, um estudante 
de luta foi expulso, mas por fim, a mensalidade 
deixou de ser cobrada. No mesmo ano, na UFMG 
(Universidade Federal de Minas Gerais), organizou-
se um amplo boicote que levou à expulsão de seis 
estudantes da Pedagogia (integrantes da Executiva 
Nacional de Estudantes de Pedagogia), que 
depois tiveram que ser reincorporadas e as taxas 
deixaram de ser cobradas. Em 2007, a partir da 
luta na UFG (Universidade Federal de Goiás), uma 
ação no Superior Tribunal de Justiça garantiu o 
cumprimento da gratuidade em todo o Brasil.

Em todas essas jornadas de lutas, a UNE traidora 
dos estudantes nunca participou, sempre adotando 
uma postura defensiva de se dizer contra as 
cobranças, mas que não se podia boicotar, pois isso 
acabaria prejudicando os estudantes. E que assim, 
era necessário primeiro aumentar o orçamento da 
educação (a velha panacéia reformista de 10% do 
PIB) para só assim acabar com as cobranças. No 
fundo legitimavam a privatização. 

Como apresentado, a luta pela gratuidade é uma 
conquista histórica e sua efetivação jurídica 
representa o maior avanço, apesar de insuficiente, 
da Universidade Brasileira. No entanto, essa não 
é uma questão qualquer e sua efetivação não 
significa sua garantia. Na verdade, a gratuidade 
será ainda durante bons anos o principal ponto de 
disputa entre o estado brasileiro e a Universidade 
Brasileira. Exemplo disso se expressa em 2017, 
quando o Supremo Tribunal Federal considera 
legal a cobrança de mensalidades em cursos de pós-
graduação das universidades públicas. Também 
em 2017, o deputado federal do PT, André Sanchez 
apresentou projeto de lei para instituir a cobrança 
de mensalidades para alunos com renda elevada nas 
universidades públicas; depois da pressão pública 
acabou tendo que retirar a proposta.

O ataque a autonomia universitária 
é preparativo para a privatização das 

universidades brasileiras
 
Dada a importância da conquista da gratuidade 
para a Universidade Brasileira e como os estudantes 
são atiçados a lutar quando atacada, o governo tem 
preparado o terreno para destruí-la. Assim, para 
tentar desarticular as Universidades Brasileiras 
e aplicar o plano de privatização total, o ataque à 
Autonomia e Democracia universitárias é decisivo.

Vejamos as recentes medidas do Executivo, como 
o decreto 9.794 de maio de 2019 e a portaria 
1.373 de julho de 2019 que atacam o caráter de 
autarquia da Universidade. Também as criações das 
“assessorias” - melhor seria dizer “controladorias” 
- às Reitorias. Essas medidas se solidificam no 
exemplo da intervenção direta do governo federal 
na nomeação de reitores para três universidades: 
Universidade Federal de Grande Dourados (UFGD), 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO) e Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro (UFTM). 

Na UFGD, no dia 10 de junho de 2019, foi 
nomeada uma Reitora Interventora por tempo 
indeterminado, professora esta que não concorreu 
ao processo eleitoral e que substituiu o vencedor 
da Consulta Prévia realizada pela comunidade 
acadêmica. Na UNIRIO, caso semelhante ocorre: o 
professor Leonardo Vilela de Castro conseguiu 72% 
dos votos e, no entanto, um outro nome ligado aos 
interesses bolsonaristas na educação foi escolhido, 
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que sequer tinha participado da Consulta, tendo 
sido apenas indicado no Colégio Eleitoral. Na 
UFTM, o Governo Federal optou pelo segundo 
colocado na Consulta no lugar de Fábio Cesar da 
Fonseca, professor conhecido por suas posições 
democráticas.

Esta é uma grave violação ao princípio de autonomia 
das universidades e a tentativa de tê-la sob seu 
controle cabalmente, criando terreno fértil para 
impedir qualquer oposição às medidas reacionárias 
e privatistas. 

A luta de resistência em defesa da gratuidade 
exige avançar na conquista do co-governo

As universidades mais ameaçadas de fechamento 
são as criadas dentro do plano de expansão populista 
da gerência Lula/Dilma, que é o caso da UNIFESP, 
ou as universidades estaduais que dependem dos 
orçamentos dos governos estaduais falidos, como é 
o caso da UERJ.

Podemos demonstrar com exemplos recentes, como 
a luta nessas universidades expressava a contradição 
mais aguda da Universidade Brasileira, cabendo a 
nós extrair ensinamentos.

A luta na UNIFESP se iniciou na defesa da 
manutenção da assistência estudantil frente aos 
cortes orçamentários. Seguindo a orientação da 
gerência Temer, a reitoria da UNIFESP criou um 
“grupo de trabalho” para estudar como adequar 
o orçamento local “à nova realidade”, falando da 
impossibilidade de manutenção dos programas 
de assistência (bolsas de estudo, de trabalho, 
alimentação e moradia para os estudantes 
da graduação). Ali a posição dos estudantes 
independentes foi contundente, e foi de um campus 
da periferia que se levantou a bandeira de boicote 
ao grupo de trabalho. Ganharam politicamente a 
posição pelo boicote entre os estudantes, mas o que 
imediatamente se colocava era como prosseguir a 
luta para impedir o corte de verbas da assistência 
estudantil. A bandeira que então levantamos foi a de 
organizar uma greve estudantil contra os cortes. Os 
oportunistas conseguiram manobrar, se apoiando 
no sentimento das massas que resistiam a uma greve 
naquele momento. A proposta, apesar de ter sido 
aprovada em alguns cursos e em alguns campi, não 
foi aprovada no conjunto da universidade. Neste 
caso, como analisado no 37º Encontro Nacional 
de Estudantes de Pedagogia em Petrolina, frente à 
ameaça de fechamento das universidades, a tática 
teria que corresponder à contradição principal 
da Universidade Brasileira que é a luta contra 
seu fechamento e em defesa da gratuidade (pois 
a privatização mais programinhas tipo Prouni e 
de “crédito educativo” serão apresentadas, com 
o apoio dos oportunistas, como “alternativa” ao 
fechamento). Nesse sentido, contra o fechamento, 
a tática deveria ser: ocupação das Universidades, 

garantindo a continuidade de seu funcionamento. 
O que foi possível ser comprovada na luta mais 
avançada e recente na história da Universidade 
Brasileira: o Ocupa Bandejão da UERJ.

No caso da UERJ, a ExNEPe avaliou que em 2017, 
o estado da universidade era o reflexo da falência 
completa do Estado do Rio. O sucateamento era 
total, como parte da maquinaria do estado brasileiro 
em crise geral, agravada pelos gastos aviltantes nos 
eventos da Copa e Olimpíadas. Frente a isso, como 
ficou expresso nas opiniões do reitor da UERJ, 
a solução pretendida pelo Estado e seus gerentes 
era a privatização e a cobrança de mensalidades, 
objetivo geral da “reforma” da educação do Banco 
Mundial
.
O velho movimento estudantil apresentava a 
surrada tática pelega de infindáveis greves de pijama, 
sem nenhuma luta concreta. Assim, na prática, 
as posições do Estado e dos oportunistas, apesar 
de terem discursos diferentes e supostamente 
contrários, convergiam para o mesmo desfecho 
prático, o fechamento da Universidade. Nesse 
contexto, se colocava o problema do que fazer? 
Como resposta, foi organizada a ocupação do 
bandejão de forma a assumir o controle de 
sua estrutura, garantindo a retomada imediata 
de seu funcionamento. Essa luta impactou, 
profundamente, a comunidade acadêmica que viu 
naquela luta, a defesa concreta de sua Universidade. 
Foi uma linha de ocupação, completamente, 
diferente das que ocorreram em 2016, contra a 
PEC do corte de verbas que, apesar de terem sido 
lutas importantes, simplesmente interromperam o 
funcionamento das universidades. 

Assim como no caso da UERJ, o histórico recente 
da luta dos estudantes está repleto de exemplos 
de processos que caminham no sentido do co-
governo estudantil. Em 2005, os estudantes 
de Pedagogia da UFPR conduziram uma greve 
combativa para garantir a implementação do 
currículo do Pedagogo Unitário, currículo este que 
foi formulado pelos próprios estudantes com a 

Ocupação do Bandejão da UERJ
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participação de professores democráticos. Em 2011, 
ocorreu a ocupação da Universidade Federal de 
Rondônia que conseguiu pela primeira vez na história 
do país destituir um Reitor e ter todas as suas pautas 
atendidas, tamanha a combatividade e persistência 
nesta luta histórica que durou um mês e contou com 
o apoio de toda a população de Rondônia.
E já em 2015 após o Congresso Estatuinte da UFPE, 
que definiu – mas, não se aplicou - a paridade nos 
conselhos deliberativos (1/3 de participação dos 
estudantes, técnicos e professores), constitui-se como 
uma experiência temporária - após uma combativa 
ocupação de Reitoria - um Conselho Paritário no 
âmbito do Conselho Departamental do Centro de 
Educação. 

Nossa tática de luta!

Precisamos nos organizar e a partir dos exemplos 
da luta mais recente do movimento estudantil, nos 
preparar e desenvolver nossa tática para enfrentar a 
situação de fechamento das universidades.

Embora seja justa a greve docente – jamais podemos 
cobrar que professores sem salário trabalhem –, 
devemos também lutar pelo direito dos estudantes 
à conclusão do curso. Se os estudantes podem dirigir 
um bandejão, podem também dirigir seus estudos, 
seguir as aulas (mesmo com os professores em 
greve) e exigir da universidade o reconhecimento 
do cumprimento dessas disciplinas. Da mesma 
forma, corresponde defender a participação de 
50% dos estudantes nos conselhos deliberativos e 
50% trabalhadores da educação.  Tudo isso deve 
ser feito em torno da bandeira de democratização 
da universidade que, essencialmente, significa o                

Pela Autonomia e Democracia nas 
Universidades Brasileiras!

co-governo estudantil na Universidade Brasileira.

Devemos ter claro que não podemos cair em 
nenhuma chantagem em relação às perdas dos 
direitos conquistados. No caso de ameaçarem 
fechar a universidade e nos colocarem a “escolha” 
entre pagar ou fechar, deveremos responder 
de forma contundente: não iremos pagar, 
nem iremos deixar fechar. Nós assumiremos a 
universidade e exerceremos o co-governo.
A universidade atual é o nosso ponto de partida, 
mas não o nosso modelo, pois ela sempre 
caminhou pela via corporativista ou pela via 
privatista. Podemos perceber, com as experiências 
destacadas, que é possível avançar no processo 
de democratização das universidades brasileiras, 
porém somente através da luta combativa, para 
assim garantir uma Universidade pública, gratuita 
e com autonomia. universitária, através da 
imposição do co-governo estudantil!

Greve de Ocupação na UNIR

Estudantes em SP contra o fechamento de escolas
respondem com ocupação
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Políticas Educacionais do 
Banco Mundial/MEC

Na atual situação política pela qual passa o 
nosso país e o nosso povo de crise profunda do 
capitalismo mundial e crise geral do capitalismo 
em nosso país, tem sido mais e mais atacados os 
direitos fundamentais de nosso povo: a liberdade 
de organização, expressão e manifestação. Além da 
exploração ainda maior do trabalho de nosso povo 
por meio de medidas como a “reforma” Trabalhista 
e a “reforma” da Previdência. É nesse contexto que 
se encontram as políticas educacionais que são 
aplicadas ao  Brasilnosso país no período recente.

Nos últimos tempos tem se aprofundado o 
sucateamento e o processo de privatização do 
ensino público no Brasil. O governo federal, no 
intuito de agudizar o processo de privatização da 
educação, tem aplicado medidas que objetivam 
não apenas sucatear e privatizar no âmbito 
econômico. Mas também pôr o ensino público à 
serviço dos interesses das grandes empresas e dos 
grandes monopólios. Para isso buscam tornar a 
formação dos licenciandos e estudantes do ensino 
básico cada vez mais pragmática e tecnicista, 
impulsionando nesse processo a entrega de nossas 
escolas e universidades aos interesses privados, 
expressão disso são projetos como a BNCC, a BNC 
de formação de professores, a falsa-regulamentação 
da profissão pedagogo, a reforma do ensino médio 
e mais recentemente o projeto “Future-se” de 
Weintraub-Guedes. Tratemos então dos principais 
ataques.

Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) e “Reforma” do Ensino Médio:

A “reforma” do Ensino Médio e a BNCC são duas 
faces da mesma moeda. Ambas buscam limitar a 
liberdade de cátedra do professor do ensino básico, 
padronizar o ensino, generalizar o ensino à distância 
e esvaziar do ponto de vista científico o currículo 
destinado ao Ensino Fundamental e Ensino Médio.

O discurso demagógico do governo na proposição 
da BNCC é de que ela prevê a garantia da aplicação 
de “conteúdos mínimos” nas escolas secundaristas, 
particularmente, nas escolas públicas. Mas, em 
nome de “uniformizar os currículos no ensino 
médio”, o que escondem é que as únicas disciplinas 
obrigatórias serão Português e Matemática. 
As outras matérias, como História, Geografia, 
Sociologia, Filosofia, Ciências Biológicas, 
Educação Física, Física e Química deixarão de ser 
obrigatórias ou ficarão diluídas no que denominam 
“áreas do conhecimento”. Isso representa um 
grande esvaziamento científico e de conteúdo nos 
currículos das escolas do Ensino Médio.

Além disto, a discurseira do MEC quando propunha 
a Base (de que era para garantir a “equidade”) é uma 
grande mentira, já que não há obrigatoriedade 
de que as escolas ofertem todos os “itinerários 
formativos” (por área de conhecimento) e muito 
menos que ofertem o ensino técnico. Isto significa 
que o tão alardeado “direito de escolha” dos 
estudantes sobre o que estudar não existirá, já que 
cada escola só será obrigada a ofertar APENAS UMA 

Dia “D” contra a BNCC com participação da ExNEPe
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das “áreas de conhecimento”! É o aprofundamento 
do grande fosso já existente entre os que cursam 
escolas particulares e as escolas públicas; na 
primeira, o caminho para o Ensino Superior, na 
segunda, no máximo um ensino profissionalizante 
para ingressar no mercado como um “trabalhador 
dócil”.

Neste caso, apenas uma parte do conteúdo previsto 
na Base Nacional ficaria a cargo das escolas públicas 
ofertarem. A parte chamada “flexível” não será mais 
obrigação da Escola. Esta parte do currículo poderá 
ser cumprida totalmente fora das escolas por meio 
de certificações de qualquer empresa que oferte 
cursos profissionalizantes, ensino técnico, como 
Pronatec, e os cursos do sistema S (Sesi, Senat, 
Senac), ampliando o processo de privatização da 
Educação Básica! A parte obrigatória prevista na 
BNCC representa cerca de 60% do currículo do 
Ensino Médio, sendo que, até 2020, ela pode chegar 
a representar cerca de apenas 40% do curso. Querem 
entregar o que resta do ensino gratuito às grandes 
corporações do ensino privado e são elas mesmo 
que estavam por trás do chamado “Movimento pela 
Base”!

Ademais, o governo insatisfeito com o malsucedido 
ensaio realizado nas escolas secundaristas em vários 
estados do país, com sua politica de fechamento das 
escolas públicas, tenta aplicar a politica de corte de 
gastos com a generalização das escolas à distância – 
o que já vem sendo realizado no interior do país com 
a politica das Emmtecs (Ensino Médio à distância). 
Com a BNCC querem aplicar essa política em todas 
as escolas públicas, transformando-as em grandes 
telecursos!

Base Nacional Curricular de formação 
de professores

As principais propostas da BNC Formação de 
Professores só aprofundam a gravidade em que se 
encontra a educação do ponto de vista da formação 
de professores e da carreira docente. Nada do que 
está proposto serve para melhorar a educação em 
nosso país, mas para enquadrar os currículos das 
universidades e a formação dos professores nos 
interesses mercadológicos das classes dominantes.

O MEC dividiu seu pacotaço de ataques em duas 
partes: formação inicial e formação continuada. 
Vejamos o real conteúdo de algumas dessas 
propostas:

Residência pedagógica desde o início do curso

A “nova” residência pedagógica estabelece que 
os estudantes de licenciatura deverão fazer parte 
do curso dentro de uma escola de ensino básico, 
como forma de se inserir no contexto escolar. É 

defendida pelo MEC através do engodo de que 
“não é mais possível ignorar que nossos cursos são 
extremamente teóricos e não têm respondido às 
demandas da contemporaneidade, aos resultados 
de aprendizagem e ao ensino de habilidades e 
competências previstas na BNCC“. As chamadas 
“demandas da contemporaneidade”, são na verdade, 
as demandas dos barões da educação, que tem 
transformado os cursos de pedagogia e licenciatura 
num curso de “dadores de aula”, de formação vazia 
do ponto de vista do conhecimento científico. 
Agora querem que os estudantes trabalharem de 
graça enquanto poderiam estar recebendo uma 
formação científica.

O problema de ligar o conhecimento teórico 
aprendido na universidade ao contexto escolar 
é apontado pela “especialista em educação” do 
Itaú Social, Juliana Yade, como “um dos maiores 
desafios da educação básica atualmente“.  O grande 
“desafio” dos bancos nessa proposta é esvaziar 
ainda mais o conteúdo científico dos cursos de 
licenciatura, formando uma massa de professores 
que não consigam interpretar e transformar a 
realidade, mas que tenham em sua formação o 
mero pragmatismo de dar aulas, garantindo menor 
tempo de formação dentro da universidade e menor 
gasto com professores universitários. A senhora 
Kátia Smole, nossa especialista em matemática, fez 
as contas “certinho”! Maior lucro para os bancos, e 
pior qualidade de ensino para o povo! Na verdade, 
o grande desafio que esses senhores têm enfrentado 
é justamente a resistência do nosso povo a esses 
projetos privatistas. Devemos transformar a “nova” 
residência pedagógica numa verdadeira Resistência 
Pedagógica!

ENADE licenciaturas e prova de ingresso

Como parte do pacotaço de ataques, está também 
o ENADE anual e obrigatório, que é será requisito 
para um estudante dar aula em escola pública. 
Largamente boicotado pelos estudantes de 
licenciatura de todo o país, o ENADE não serviu 
para outra coisa senão para propagandear falsos 
índices de eficiência do ensino privado com base nos 
critérios estabelecidos pelo Banco Mundial. Além 
de punir as universidades por não alcançarem os 
índices desejados, o que tem servido de chantagem 
para diretores e reitores de universidades públicas 
obrigarem os estudantes a realizar a avaliação, 
premia os estudantes que obtiverem melhor 
desempenho através da promoção de bolsas de 
estudo por bancos e instituições de ensino privadas, 
como forma de impulsionar a privatização do 
ensino superior público e dividir o movimento 
estudantil.

Está proposta também uma prova de ingresso para 
medir a capacitação dos formados em licenciatura 
de se tornarem professores. Como se o diploma com 
a péssima formação não bastasse, os professores 
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serão ainda obrigados a realizar uma prova com 
base nas cartilhas do Banco Mundial para provar 
aptidão em defender a concepção ideológica das 
classes dominantes nas escolas.   A desculpa de 
que isso serve para garantir que professores mais 
capacitados lecionem, atribui aos professores a 
culpa pela situação da educação em nosso país.

Plano de carreira

A versão preliminar do projeto estabeleceu um 
índice de proficiência para avaliar os professores. 
O ranking está dividido em: inicial, probatório, 
altamente eficiente e líder, em que o professor 
vai escalando níveis superiores ao comprovar 
maiores “competências e habilidades”. O que 
mensura em que nível cada professor se encaixa 
são avaliações que qualificarão as competências a 
partir de uma “Matriz de Competências”, dividida 
em três dimensões: dimensão do conhecimento 
profissional; dimensão da prática profissional; 
dimensão do engajamento profissional.

Toda a pompa desse Plano de Carreira que tenta 
demonstrar algum nível de sofisticação em sua 
formulação, por incrível que pareça, não vem 
de outra “dimensão”, se não da que vivemos, das 
fábricas e empresas do capitalismo burocrático. 
Querem transformar as escolas em uma das 
empresas de Jorge Paulo Lemann, fundador da 
Fundação Lemann, que é uma das principais 
articuladoras das contrarreformas educacionais, 
em que os trabalhadores são divididos por níveis 
de status de eficiência e produtividade. O objetivo 
dessa separação em uma espécie de ranking não é 
incentivar o professor a desenvolver sua carreira, 
mas dividir o professorado e impedir que siga 
travando lutas. Basta ver o que significou a divisão 
dos professores em categorias no Estado de São 
Paulo. Querem jogar professores contra professores!

Reestruturação do curso de pedagogia

A reestruturação do curso de pedagogia é um dos 
maiores ataques ao nosso curso desde sua fundação, 
há 80 anos. A versão preliminar estabelece a divisão 
do curso em três etapas: “Base Comum”, em que 
darão aos estudantes um conhecimento superficial 
sobre a BNCC; “Aprofundamento e etapa”, em que os 
alunos poderão “aprofundar” seus conhecimentos 
em uma das etapas de formação das crianças, sendo 
elas: educação infantil, alfabetização e anos iniciais 
do ensino fundamental. “Especialização”, em que o 
aluno se tornará um “especialista” em um ano de 
estudo de gestão escolar, educação profissional, 
didática do ensino superior ou educação especial.

A perversidade dessa reestruturação, inclui a 
uniformidade dos currículos do ensino privado 
e público, o que aponta para a privatização das 
universidades públicas. Se as DCN’s de Fernando 
Haddad (PT) que queriam resumir a pedagogia à 

docência deram larga expansão ao ensino superior 
privado, a Base Nacional Comum de Formação de 
Professores, ao reestruturar os cursos de pedagogia, 
dá passos largos no sentido da privatização 
completa das universidades! Hoje, 90% dos alunos 
de pedagogia e licenciatura estão nas universidades 
privadas. O mínimo que há de gratuidade está 
seriamente ameaçado. Por isso devemos unir 
estudantes, professores, intelectuais democráticos e 
funcionários na defesa da universidade pública, sua 
gratuidade, democracia e autonomia. É o ensino 
público, gratuito, democrático e à serviço do povo 
que está em jogo! Vamos à luta!

Future-se

No início de julho deste ano o ministro do 
governo Bolsonaro/Mourão Abraham Weintraub 
anunciou seu pomposo e “moderno” projeto para 
a privatização da ensino superior no Brasil (Future-
se), que para nós mais parece “Passado-se”!

O MEC discursa que seu mais novo projeto é para 
o “fortalecimento da autonomia administrativa, 
financeira e da gestão das universidades e institutos 
federais”, pura mentira! Com a diminuição do 
financiamento público e o incentivo a captação de 
verbas privadas, o projeto coloca a universidade 
pública a mercê dos interesses das grandes 
empresas, as únicas que poderiam financiá-la.

Junto a isso o projeto propõe a gestão da 
universidade compartilhada com as Organizações 
Sociais (Os’s), será essa a forma que utilizará para 
remover toda autonomia da universidade e entregar 
a administração de diversos de seus setores aos 
interesses do mercado. É a subjugação da produção 
cientifica nacional aos interesses privados, junto 
a isso o fim da democracia e autonomia nas 
universidades públicas!

O que são essas medidas?

Em suma, essas medidas representam a necessidade 
de impulsionar o controle sobre o ensino público, 
retirar no processo o caráter científico do ensino e 
impulsionar a privatização em três eixos:

1. A padronização e alinhamento do ensino em 
seus vários aspectos

Esse eixo engloba aspectos desde a avaliação, o 
material didático, até a própria formação docente 
que tem sido cada vez mais norteada por medidas 
impostas pelo Banco Mundial pelos sucessivos 
governos.

Cada vez mais é aplicado diferentes exames de 
desempenho, que tem por objetivo padronizar e 
controlar o conteúdo ensinado em todo o território 
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nacional, favorecendo os grandes monopólios do 
mercado editorial de livros didáticos, financiados 
diretamente pelo estado. Em 2014, apenas o 
Programa Nacional do Livro Didático investiu R$ 
1.1 bilhão, 75% dos quais faturados pelas editoras 
Moderna/Santillana; FTD; Ática/Abril Educação 
e Saraiva. Quem são os donos dessas editoras? Os 
grandes grupos financeiros do imperialismo, é 
claro.

2. A ampliação do ensino à distância

Combinada a contrarreforma do ensino médio 
a BNCC ampliará o ensino à distância, elevando 
a níveis superiores o grau de sucateamento, e 
transformando o ensino básico em verdadeiros 
telecursos!

Já que não será mais necessário construir novas 
escolas ou contratar professores, mas sim monitores 
isto acarretará em demissões em massa , não só a 
precarização das condições de trabalho docente, 
mas a própria extinção dessa carreira no ensino 
médio ( já que bastam “tutores” para ensinar a 
BNCC a distância).

3. O relaxamento e esvaziamento total da 
formação tanto docente quanto básica

A reforma do ensino médio e a BNCC, juntas, 
promovem a formação cada vez mais especifica e 
menos generalista no ensino básico, seu objetivo 
é formar o nosso povo com conhecimentos 
puramente técnicos para trabalhar nos interesses 
dos grandes monopólios, para impedir qualquer 
tipo de pensamento crítico e democrático 
nesses espaços. Exemplo concreto disso é a 
obrigatoriedade apenas da oferta das disciplinas 
de língua portuguesa e de matemática, dizem que 
querem aumentar a “empregabilidade”, pura balela! 
O que querem é formar uma massa de estudantes 
acrítica, incapaz de pensar e refletir a respeito de 
sua realidade concreta, entregando aos estudantes 
o mínimo necessário de conhecimento para que 
possam servir ao mercado.
Para impulsionar a aplicação da BNCC e a formação 
na lógica privatista buscam implementar a 
famigerada Base Nacional Curricular da Formação 
de Professores (BNC). Seguindo a risca as definições 
do Banco Mundial (instituição controlada pelos 
EUA que impõe diversas políticas públicas para 
os países coloniais e semicoloniais no mundo) 
colocada em seu documento “Um ajuste justo” para 
a educação no Brasil, defendem que o problema 

central da educação é a formação de professores, 
mas não tocam nas questões essenciais referentes 
a educação em nosso pais. Suas medidas servem 
somente a transformar o professor em um “dador 
de aulas”, incapaz de refletir sobre sua prática 
pedagógica, capaz apenas de replicar os métodos 
e técnicas que lhes foram ensinados; exercer 
um controle crescente sobre o currículo das 
licenciaturas atacando diretamente a liberdade de 
cátedra nas universidades e dividir o professorado 
nas categorias do plano de carreira para dificultar 
sua organização e sua luta contra esses ataques.

É dever dos estudantes, professores, intelectuais, 
trabalhadores, democratas e todos aqueles que 
defendem a educação pública levantarmos grandes 
lutas contra essas medidas, o governo tentará 
chantagear o povo com sua tática de “ou pagar 
ou fechar”, a Executiva Nacional de Estudantes 
de Pedagogia coloca para todos: Nem pagar nem 
fechar, ocupar todas as escolas e Universidades 
e colocá-las para funcionar em defesa do Ensino 
público, gratuito, democrático e a serviço do 
povo, construindo no processo a Greve Geral de 
Resistência Nacional!

Abaixo a Privatização da 
Universidade Brasileira!
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Moções Políticas aprovadas no 39º 
ENEPe

A Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia – ExNEPe se posiciona de maneira radical e cabal 
contra os ataques contra a Autonomia e Democracia das Universidades Brasileiras. Repudiamos todos os 
ataques feitos pelo Governo Bolsonaro, que busca aplicar uma política obscurantista para as Instituições 
de Ensino Superior.

No Mato Grosso do Sul, na Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, no dia 10 de junho de 
2019, foi nomeada Reitora Interventora por tempo indeterminado uma professora que não concorreu 
ao processo eleitoral da universidade, em total desrespeito à Consulta Prévia Paritária realizada neste 
ano que elegeu o professor EtienneBiasotto. As três chapas concorrentes assinaram um compromisso 
que, as chapas perdedoras em uma Consulta Prévia não concorressem no Colégio Eleitoral, possibilitan-
do que apenas a chapa vencedora composse a listra tríplice enviada ao MEC. Este compromisso foi feito 
como forma de boicotar o MEC e suas já previstas intenções intervencionistas.

O governo, porém, passou a tratorar a já débil Autonomia Universitária, buscando intervir na UFGD 
através de deslegitimar a Consulta Prévia. Nos argumentos do Governo foi de que a Consulta Prévia é 
ilegítima, pois foi paritária (o mesmo peso de votos para professores, técnicos e estudantes) e não no 
método 70% professores e 30% estudantes e técnicos. Outro argumento utilizado pelo governo é de que 
a inclusão de nomes que não concorreram à Consulta Prévia na lista tríplice seria “falta de ética” e que, 
portanto, a eleição deveria ser cancelada.

Novamente no Mato Grosso do Sul, desta vez na Universidade Federal de Mato Grosso de Sul – UFMS, 
a portaria nº 67 do dia 11 de julho, autorizou por prazo indeterminado a posse de uma servidora perten-
cente ao quadro pessoal da Abin – Agência Brasileira de Inteligência para exercer o cargo comissionado 
de assessoria da reitoria na UFMS.

Esta é a consolidação de mais uma forma jurídica e política de ataque à Autonomia Universitária. A espiã 
implantada pelo Estado brasileiro na UFMS é mais uma medida contrarrevolucionária cujo objetivo é 
instaurar um verdadeiro regime repressivo contra a liberdade de cátedra.

A vigilância declarada será repudiada em massa pelo movimento estudantil brasileiro! Ela é parte da 
espionagem do Estado brasileiro, cujo objetivo central é frear as lutas que estão sendo travadas na edu-
cação, através da forma da repressão fascista.

Caso semelhante ocorreu na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO. A Consulta 
Prévia realizou-se no mês de fevereiro, aonde o vitorioso foi o professor Leonardo Vilela de Castro com 
72% dos votos. No Colégio Eleitoral, no entanto, um outro nome se impôs, indo contra o que a comuni-
dade tinha escolhido. Foi esta lista tríplice, contendo o um nome não concorrente na Consulta Prévia, 
que foi enviada ao MEC. No dia 17 de julho o Governo ratificou a intervenção, que já estava articulada 
com o grupo pró-Bolsonaro da universidade, nomeando-o para reitor.

Na Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), o Governo Federal também nomeou o segundo 
colocado da Consulta Prévia enviada à Lista Tríplice. O professor escolhido pela maioria da comunidade 
acadêmica, Fábio César da Fonseca, é conhecido por seus posicionamentos democráticos, o que deixa 
claro que sua não eleição é mais um caso de perseguição às universidades e de ataque à Autonomia Uni-
versitária.

ExNEPe – Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia.
Plenária Final do 39º ENEPe, 26 de julho de 2018, Guarulhos/SP.

Contra a Intervenção do Governo Bolsonaro contra a Autonomia e a 
Democracia Universitárias!
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 Saudação aos operários de Belo Horizonte e Região pelos 40 anos dos 
Grandes Levantes Operários de 1979

Os estudantes de Pedagogia, licenciaturas, professores, lutadores e movimentos populares presentes no 
39º ENEPe – Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia, de 23 estados  do Distrito Federal, sauda-
mos o proletariado e as classes trabalhadores da cidade de Belo Horizonte e região metropolitana pela 
passagem dos 40 anos dos grandes levantes operários de 1979.
Enfrentando a repressão feroz do regime militar fascista que começava a ruir, minado por contradições 
internas e, principalmente, pelo firme combate e resistência de amplos setores das massas populares 
da cidade e do campo, na região metropolitana de BH diferentes categorias se levantaram em lutas 
como professores, trabalhadores rodoviários, metalúrgicos e operários da construção civil por meio de 
grandes greves e protestos de rua que transformaram as ruas da capital e das zonas industriais da região 
metropolitana em verdadeiras praças de guerra dos trabalhadores contra os aparatos repressivos do 
velho Estado. 
Dentre tais greves, destacam-se a da Mannesman, da construção civil e da Fiat em Betim. Foi em meio a 
tais combates que setores do movimento popular que lutavam pela derrubada revolucionária do regime 
militar fascista e pelo socialismo conformaram o núcleo da “Marreta”, primeiro como chapa de oposição 
vitoriosa após a expulsão do antigo presidente do sindicato, interventor do Estado e, logo, aglutinando 
setores combativos do movimento operário que vieram dar origem à Liga Operária e ao Sindicato dos 
Trabalhadores da Indústria da Construção Civil de BH e Região (Marreta), que, desde então, tem se dest-
acado em importantes luta em defesa dos interesses das massas populares da cidade e na defesa intran-
sigente da aliança operário-camponesa. 
No atual momento, estes trabalhadores levantam alto a bandeira da Greve Geral de Resistência Nacional 
contra as medidas antipovo, anti-operárias e vende-pátria do atual gerenciamento militar de Jair Bol-
sonaro.
Saudamos ao heroico proletariado brasileiro pela passagem dos 40 anos destas grandes batalhas, reaf-
irmando os princípios classistas e combativos de nossa entidade nacional (ExNEPe), levantando alto o 
nome dos companheiros Orocílio Martins Gonçalves (operário da construção civil em BH) e Guido Leão 
(metalúrgico da Fiat em Betim)   que tombaram nestas grandes lutas e cujo sangue segue nos inspirando 
a seguirmos em frente na mobilização, politização e organização dos estudantes em passos concretos 
pela realização de uma vigorosa Greve Geral de Resistência Nacional, ocupando as universidades, esco-
las e ruas de todo o país em defesa do ensino público e gratuito, a soberania de nosso país e os direitos 
do povo. 

ExNEPe – Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia.
Plenária Final do 39º ENEPe, 26 de julho de 2018, Guarulhos/SP. 

    

Abaixo as operações da Polícia Militar do Rio de Janeiro!

No dia 23 de julho, uma operação movida por agentes vinculados ao Batalhão de Operações Especiais 
(BOPE) e do Grupamento Aeromóvel (GAM) da Policia Militar do Rio de Janeiro promoveu um cenário 
de terror contra os moradores das comunidades Morro do Timbau, Vila do Pinheiros e Baixa do Sapa-
teiro – todas do Complexo de Favelas da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Outras incursões ocorreram nos dias 18/07, 20/07 e 24/07 deste ano. Nas incursões, de acordo com a 
população, a Polícia Militar do Rio de Janeiro invadiu casas de moradores, quebrou carros, atirou a esmo 
de seus helicópteros para cima das casas e escolas da região. Como resultado desta operação de guerra 
contra a comunidade, dois jovens foram assassinados, vítimas de espancamentos perpetrados por agen-
tes da Polícia.

A Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia – ExNEPe repudia esta ação e todas as demais apli-
cadas pela PM-RJ contra o povo que vive nas favelas do Estado do Rio que, com o disfarce de guerra as 
drogas, tira a vida da população mais pobre todos os dias, tanto no Complexo da Maré como em outras 
tantas comunidades espalhadas no Rio de Janeiro em particular e no Brasil de forma geral.

ExNEPe – Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia.
Plenária Final do 39º ENEPe, 26 de julho de 2019, Guarulhos/SP.
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Solidariedade aos camponeses de Miravânia!

Os estudantes de Pedagogia, licenciaturas, professores, lutadores e movimentos populares presentes no 
39º ENEPe – Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia, de 19 estados, 60 universidades e 23 dele-
gações somamo-nos na solidariedade classista aos camponeses pobres de Miravânia e todos aqueles que 
lutam pelo sagrado direito à terra para quem nela vive e trabalha. 

Manifestamos nosso repúdio à ação covarde da PM que, no último dia 09/07, comandou uma verdadeira 
operação de guerra injusta e ilegal, destruindo sete casas de alvenaria, caixas de captação d`água, cercas, 
plantações e tantas outras benfeitorias conquistadas pela luta combativa dos camponeses da Comuni-
dade Olaria Barra do Mirador ao longo dos últimos 19 anos, apoiados pela Liga dos Camponeses Pobres 
do Norte de Minas e Sul da Bahia, por meio da Revolução Agrária.

A ação da PM, patrocinada pelo latifundiário grileiro Walter Santana Arantes é mais um crime deste 
velho Estado brasileiro que, no atual momento, por meio do gerenciamento arqui-reacionário de Jair 
Bolsonaro declara abertamente guerra contra os camponeses, quilombolas e indígenas em luta por terra 
e territórios. Esta operação em especial, demonstra o caráter político de mais esta criminosa ação do Es-
tado, uma vez que os camponeses foram coagidos pelos policiais militares a abandonarem suas terras e 
foram justamente, dentre as mais de cinquenta famílias camponesas, foram atacadas justamente àquelas 
famílias trabalhadoras que junto a LCP se opõem ao criminoso esquema arquitetado pelo latifundiário 
Walter Arantes em conluio com o prefeito do município Raimundo Luna/DEM. 

ExNEPe – Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia.
Plenária Final do 39º ENEPe, 26 de julho de 2019, Guarulhos/SP.

Plano de lutas do 39º ENEPe
1. Situação Política

 • Impulsionar a Greve Geral de Resistência Nacional por tempo indeterminado;
    
• Denunciar o genocídio da juventude periférica;
    
• Apoiar a Campanha Nacional pela libertação do preso político indígena Leonardo (MS).

2. Universidade

• Lutar contra a intervenção nas universidades e os ataques a autonomia universitária;
    
• Lutar contra qualquer cobrança de taxas dentro da universidade pública;
    
• Lutar contra o projeto “Future-se”. Contra o fim do financiamento público das universidades;
    
• Defender de forma indissociável a Gratuidade, a Democracia e a Autonomia Universitárias;
    
• Lutar por impor oco-governo estudantil;
    
• Combater a Lei Geral das Universidades no Paraná;
    
• Impulsionar uma grande onda de greve de ocupações no país inteiro nas Instituições de Ensino Su-
perior - IES contra todos os ataques a Gratuidade, Democracia e Autonomia Universitária e os projetos 
privatistas.

3. Movimento Estudantil

 • Fortalecer as entidades de base, impulsionando a organização de CA’s e DA’s e as Executivas Estaduais;
    
• Mobilizar grêmios, escolas secundaristas e instituições universitária para o Dia Nacional de Lutas em 
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defesa da educação: 23/11;

• Com greve de ocupação: adotar como tática de luta “não cair na chantagem de pagar ou fechar a uni-
versidade. Não vamos nem pagar, nem aceitaremos o fechamento.”;

• Impulsionar a luta em conjunto com os estudantes de licenciatura e mobilizar os estudantes de 
pós-graduação;
• Avançar na política de autossustentação das entidades;
    
• Criar carteirinha estudantil oficial da Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia;
    
• Realizar as retificações técnicas necessárias para a manutenção do registro da entidade;
    
• Ampliar nossa articulação construindo a luta dos estudantes dentro das universidades privadas.

4. Calendário de lutas

 • PÓS-ENEPE: 5 e 9 de agosto nas escolas, IF’s e universidades para levar o debate e a defesa do co-gver-
no estudantil e o papel das ocupações, impulsionar a organização e o fortalecimento de grêmios, CA’s, 
DA’s e DCE’s estudantis e independentes;
    
• Aderir a Greve Geral dia 13 de Agosto;
    
• Consigna do dia 23/11 – Em defesa da gratuidade do ensino público e da autonomia universitária;
    
• ENCONTROS ESTADUAIS: realizar entre o mês de setembro e início de novembro do segundo seme-
stre de 2019 para impulsionar a realização do 23 de novembro e fortalecimento da Executiva Nacional 
de Estudantes de Pedagogia cujo indicativo de estados são: RO, MS, PR, RJ, PE, PB, SP;
    
• Realizar no primeiro semestre de 2020 recepções de calouros como preparação (mobilização, 
politização e organização) para o 24º Fórum Nacional de Estudantes de Pedagogia;
    
• Publicar a revista científica do Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia.

Ato do 39º ENEPe no Terminal Pimentas em Guarulhos (SP)


