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MOÇÃO Nº 05/2019 

MOVIMENTO ESTUDANTIL 

O 3º Congresso dos Estudantes da Ufopa 

(ConeUfopa) aprova a presente moção. 

 O movimento estudantil carrega na sua gênese a trajetória de luta daqueles e daquelas que 

sempre se levantaram em defesa dos direitos da juventude e da educação. Lembrar da nossa história 

é fazer com que tenhamos a consciência do nosso papel no momento que vivemos.  

É verdade que vivemos hoje o aprofundamento de uma crise econômica, social e política, e 

que o governo Bolsonaro é a materialização do que de mais apodrecido existe nesse sistema, mas 

também é verdade que o movimento estudantil vem sendo pedra no sapato desse governo. Os 

tsunamis da educação, as mobilizações nas universidades e institutos federais, as agendas contra o 

projeto Future-se foram movimentos organizados pelos estudantes que ganharam o peso da 

sociedade e mostraram que é possível construir nas ruas a resistência contra esses ataques.  

Contudo, precisamos avançar na nossa concepção de movimento estudantil e entender nossa 

construção como movimento social. Estamos disputando um projeto de sociedade, e nesse projeto 

está a unidade com outros movimentos sociais: construir unidade na diversidade. Não lutamos pela 

universidade por si só, mas para defender que esta esteja conectada com as necessidades do povo.  

A mobilização permanente e a luta de longo prazo para reconstruir maioria social são 

fundamentais. Educar a vanguarda em ações como as brigadas da educação que vão aos bairros, 

espaços da comunidade, universidade na praça, e que essas ações sejam aliadas aos movimentos 

indígenas, quilombolas, feministas, sindicatos, demonstrando a disposição do movimento estudantil 

na construção de um projeto de pais, e com essa ação real, pensar iniciativas como festivais, 

culturais, espaços amplos de debates que sejam capazes de concretizar a política de maioria social.  

Nesse sentido, aprovar um calendário e uma agenda de lutas é fundamental, e elencamos 

algumas iniciativas:  

- Novembro negro  

- Campanha contra o “Future-se”, com adesivos, cartazes que envolva a comunidade 

acadêmica, o SINDUFOPA e SINDITIFES  

- Manifesto em defesa da Ufopa, com assinaturas das entidades de base da Ufopa  

- Brigadas da educação  

- Festivais culturais que debatam educação 
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