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ABAIXO A PRIVATIZAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE PÚBLICA!

O atual governo, por meio da aplicação de seus planos 
para o país e para a educação, tem desnudado sua ver-
dadeira face: obscurantista, antipovo e vende-patria. 
Seu plano de destruição e privatização da universidade 
pública cumpre a tarefa de pôr todo o ensino público no 
Brasil não a serviço do povo brasileiro e da nação, mas 
sim a serviço dos grandes monopólios. Evidenciam seus 
sinistros propósitos: os ataques orçamentários à univer-
sidade pública sob o pretexto de um contingenciamento 
de gastos, as intervenções nas eleições de reitores, as-
sim como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
e a Base Nacional Curricular de Formação de Professores 
(BNC).

Em seu ataque mais recente o ministro da educação 
Abraham Weintraub anunciou seu pomposo e “mod-
erno” projeto para a privatização da ensino superior 
no Brasil  (Future-se), que para nós mais parece “Fa-
ture-$e”!

O MEC discursa que seu mais novo projeto é para o “for-
talecimento da autonomia administrativa, financeira e da 
gestão das universidades e institutos federais”, pura menti-
ra! Que significa a imposição de Organizações Sociais 
(OS’s) para gerenciar a administração e os recursos 
financeiros da universidade se não o fim 
da autonomia universitaria? 

Para “impulsionar a autonomia financei-
ra” das universidades o governo corta as 
verbas e propõe que a universidade se 
sustente por meio da criação de um fun-
do que será financiado em grande par-
te a partir da venda de propriedade da 
própria universidade, este fundo será cap-
italizado, isso significa que estará aberto 
para investimento do mercado financeiro e 
estará sujeito as suas flutuações. Para “dar 
solução” a um problema criado por si mes-

mo o governo pretende pôr o financiamento do ensino 
superior público nas mãos das grandes empresas e dos 
grandes monopólios, colocando todas as suas ativi-
dades a mercê dos interesses dos tubarões do ensino. É 
o fim do caráter público do ensino superior brasileiro!

O objetivo do governo ao atacar a democracia e a au-
tonomia das universidades é preparar o terreno para 
o ataque a gratuidade, aspecto onde mais se avançou na 
democratização da universidade em nosso país. A gratu-
idade, a democracia e a autonomia da Universidade 
Brasileira são inegociáveis e não permitiremos que 
sejam retiradas pelos reacionários obscurantistas. Re-
iteramos que a Universidade deve ter um caráter na-
cional, científico e estar a serviço das amplas massas 
trabalhadoras do Brasil!

Contra esses ataques a Executiva Nacional de Estudantes 
de Pedagogia convoca os estudantes, intelectuais, 
democratas e todo o povo a se levantarem em luta, toman-
do como exemplo as massivas manifestações do primeiro 
semestre desse ano que fizeram os governantes tremerem 
de medo da fúria de nosso povo  e com combativas lutas 
impedir a aplicação das medidas privatistas para o ensino 
público.

Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia

13 de agosto de 2019 | exnepe.org | exnepe@email.com

Contra a privatização do ensino público: 
Defender a Autonomia e Democracia nas universidades

Ato do 39º Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia



Além da tentativa de desmonte do ensino público, Bol-
sonaro, Mourão e o apodrecido e corrupto Congresso 
Nacional, como parte de sua política antipovo e de sub-
jugação aos interesses dos monopólios, principalmente 
estadunidenses, tem cometido grandes ataques aos di-
reitos dos trabalhadores. Exemplo disso é: 
1) a “reforma” trabalhista que tritura e joga no lixo 
qualquer resquicio da CLT, fazendo com que o acordado 
com o patrão esteja acima das leis trabalhistas.
2) o ataque aos sindicatos que serve para boicotar a arrec-
adação dos sindicatos e enfraquecer a organização dos tra-
balhadores, é um ataque direto a liberdade de organização 
e manifestação de nosso povo!
3) a postura do estado perante o insano crime da Vale que 
demonstrou cabalmente o total apoio ao saqueio de nossos 
minérios e assassinato de centenas de trabalhadores, assim 
como mandam seus amos norte-americanos.

Os ataques não param por aí, em 12 de julho, os bandidos 
da Câmara dos Deputados aprovaram em 1º turno o fim 
do direito dos trabalhadores de se aposentarem. A colos-
sal máquina de propaganda montada pelo governo e pelas 
classes exploradoras tenta confundir a população de que 
a “reforma” é necessária pois a previdência está “quebra-
da”, mas escondem que as grandes empresas devedoras 
da previdência têm uma dívida de mais R$ 400 bilhões. 
Bolsonaro e Cia querem economizar R$ 1 trilhão com a 
aprovação da “reforma”. Tudo isso para encher ainda mais 

os cofres dos bancos estrangeiros, principalmente dos Es-
tados Unidos e às custas do trabalhador que precisará de: 
idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres; 
40 anos de contribuição para recebimento de 100% da 
média dos salários; entre outras atrocidades.

O que quer o arquirreacionário gerente de turno Bol-
sonaro/Mourão com os tenebrosos ataques ao povo e 

a nação brasileiros? 

O objetivo do governo é incrementar mais e mais a ex-
ploração do trabalho de nossa gente, extraindo até a 
ultima gota de suor e de sangue para entregar tudo nas 
mãos de seus senhores ianques, com isso cumpre a tare-
fa de impulsionar o capitalismo atrasado que vigora em 
nossa terra, aumentando os lucros dos grandes burgueses 
de nosso país e dos grandes empresários fora dele. Por 
que ataca tão vorazmente a democracia nas universidades 
e os sindicatos? Têm feito isso para cercear e liquidar a 
grande resistência que nosso povo demonstra, acovardado 
pelo perigo de um grande levante popular que impedirá a 
aplicação de suas medidas.

É dever de todos lutar para barrar estes ataques medi-
da por medida, construindo uma grande Greve Geral 
de Resistência Nacional por tempo indeterminado que 
deverá parar todo o comércio e a produção. Devemos 
tomar como exemplo as grandiosas jornadas de junho e 

julho de 2013 que puseram a tremer 
as classes dominantes frente aos gi-
gantescos levantamentos da juven-
tude. Nas escolas e universidades 
frente a ameaça à gratuidade, e seu 
caráter público o  governo lançará 
a chantagem “ou pagar ou 
fechar”, nossa tática é a de “nem 
pagar, nem fechar!”, esta luta deve 
se transformar em greve de ocu-
pação, transformando cada escola 
e cada universidade em verdadei-
ras trincheiras de luta, politização 
e organização dos estudantes, pro-
fessores e da comunidade local e 
impredindo seu fechamento. 

CONTRA A “REFORMA” DA PREVIDÊNCIA: 
GREVE GERAL DE RESISTENCIA 

NACIONAL!

Estudantes no 39º ENEPe fazem ato e conclamam a Greve Geral

Contra as “reformas” antipovo de 
Bolsonaro/Mourão!


