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CORRENTE PROLETÁRIA NA EDUCAÇÃO 
 

TESES E PROPOSTAS DE RESOLUÇÕES PARA O XVI CONSINTEST 

 

Tese sobre a situação Internacional: 

 

 O mundo vive ainda os efeitos da última crise de superprodução capitalista, que teve 

seu estopim em 2008, nos EUA, e se espalhou pelas bolsas de valores e mercados de câmbio 

ao redor do mundo. O método paliativo assumido pelos países de que os seus Estados 

nacionais assumissem as dívidas dos bancos e injetassem dinheiro diretamente na economia, a 

partir do uso das reservas cambiais e diminuição dos juros, apenas empurrou o problema mais 

para frente. Não havendo uma reação positiva da economia em longo prazo, as medidas 

paliativas se esgotaram, e o capital financeiro, por meio de suas entidades internacionais 

(FMI, Banco Mundial, agências de risco), tem adotado diretrizes para que os governos de 

cada país realizem medidas de ajuste fiscal e cortes de direitos históricos. São exemplos 

dessas medidas as investidas contra a previdência (Brasil, Nicarágua, Rússia, Argentina, etc.), 

assim como reformas trabalhistas, a exemplo do Brasil e da França. 

  Tais diretrizes, que também incluem cortes de gastos nos serviços públicos e 

privatizações de ramos estratégicos da economia, tem como objetivo preservar a taxa de lucro 

das multinacionais e o parasitismo do capital financeiro mediante o pagamento das dívidas 

públicas. Para tal objetivo, o capital financeiro, com auxílio do imperialismo norte-americano, 

tem fomentado a ascensão de governos abertamente pró-imperialistas e privatizantes na 

América Latina. 

 Na Argentina, o governo Macri, serviçal do FMI, tem adotado uma violenta política de 

ajuste fiscal para pagar a dívida externa, mas que nem de longe alcançou a retomada da 

economia, o que tem potenciado a crise política nesse país. Nas prévias da eleição 

presidencial, o candidato apoiado pelo Kirchnerismo teve enorme vantagem sobre Maurício 

Macri, colocando no cenário político a possibilidade do retorno do nacional-reformismo 

kirchnerista ao poder. A reação do mercado financeiro foi de uma forte queda na Bolsa de 

Valores argentina, e de alta do dólar, o que mostra a preferência do capital financeiro por um 

governo que aplique de forma mais violenta as diretrizes do FMI. 

 Na Venezuela, acompanhamos no início do ano uma investida da fração direitista 

burguesa, capitaneada por Juan Guaidó, numa tentativa de tomada do poder por meio de um 

golpe militar. Cada vez mais isolado das massas, Juan Guaidó busca se sustentar a partir de 

sua atuação como fantoche de Trump, ou seja, do imperialismo norte-americano. A descarada 

e hipócrita campanha humanitária dos EUA e seus aliados, que buscava, por meio de ajuda 

humanitária, criar canais de inserção dentro do território venezuelano, também se mostrou 

fracassada. O fundamental da crise política venezuelana é que tem expressado a diretriz 

imperialista de substituir os governos de conciliação de classes nacional-reformistas por 

governos abertamente pró-imperialistas e privatizantes. 

 Na Bolívia, o governo nacional-reformista de Evo Morales tem o diferencial de se 

deslocar fortemente para posições pró-imperialistas e de proteção aos interesses dos 

latifundiários e das multinacionais. Sua atitude reacionária diante dos movimentos, como a 

investida contra territórios indígenas, a divisão e controle governamental dos sindicatos, e a 
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repressão aos movimentos estudantil e do funcionalismo público, tem satisfeito em boa 

medida os interesses do imperialismo naquele país. É sintomática e vergonhosa a presença de 

Evo Morales na cerimônia de posse do reacionário Bolsonaro, quando vários outros países 

não estiveram presentes. 

 No Brasil, vimos o governo burguês nacional-reformista do PT ser removido pelo 

Congresso Nacional por meio do Impeachment (golpe de Estado, de caráter institucional), 

dando origem à ditadura civil de Temer. Em seguida, vimos o principal candidato reformista 

ser arbitrariamente preso, condenado sem provas, o que resultou em sua não participação na 

eleição de 2018, favorecendo as candidaturas da direita burguesa. Por fim, presenciamos 

também a eleição do ultrareacionário Jair Bolsonaro (PSL), com o aval das principais 

organizações empresariais e do mercado financeiro internacional. Estiveram por trás de todo 

esse processo as pressões econômicas do capital financeiro e o deslocamento da burguesia 

nacional para a direita. O governo ultraliberal de Bolsonaro entrega abertamente e economia 

nacional para as mãos das multinacionais por meio de privatizações, entrega a Base de 

Alcântara aos Estados Unidos, franqueia a Amazônia aos saqueadores, desmonta as 

demarcações de terras indígenas, favorece os grileiros, arma os latifundiários, ataca a 

educação pública, impõe novas mudanças na lei trabalhista, fortalece o poder dos militares e 

prepara a divisão nos sindicatos. 

 No Brasil, temos ainda o agravante de Bolsonaro agir como um fantoche de Trump, 

servindo ao imperialismo norte-americano a nível internacional. Com isso, o governo 

Bolsonaro ameaça enfileirar completamente o país por trás da guerra comercial e do belicismo 

impulsionados pelo governo Trump, assim como auxiliar os Estados Unidos em suas 

ambições intervencionistas para a América Latina. 

 A ofensiva do capital financeiro e do imperialismo não será derrotada por meio do 

retorno do nacional-reformismo ao poder, uma vez que esses governos (PT, kirchnerismo, 

masismo, chavismo, etc.) se adaptaram às necessidades do imperialismo de saque à economia 

das semicolônias. É preciso organizar a luta anti-imperialista e anticapitalista, partindo das 

luta em defesa dos diretos e serviços públicos que estão sendo atacados. No nosso país, 

precisamos nos colocar contra qualquer alinhamento do governo Bolsonaro com o 

imperialismo norte-americano, e defender, intransigentemente, a autodeterminação das nações 

diante do intervencionismo direto e indireto das potências imperialistas. Lutar pelo fim do 

cerco econômico a Cuba e Venezuela. E pelo não pagamento da dívida pública, lutando 

contra o parasitismo financeiro que arruína as economias nacionais. 

 A investida do capital financeiro sobre as conquistas históricas dos explorados têm 

avançado, mas as massas insatisfeitas têm expressado a sua revolta como podem, apesar das 

suas direções sindicais não estarem à altura das necessidades da luta. São exemplos as greves 

gerais na Argentina contra as medidas de ajuste fiscal do Macri, a derrota da Reforma da 

Previdência na Nicarágua, a greve dos metalúrgicos no México por aumento salarial, a luta 

dos povos indígenas da Bolívia em defesa dos seus territórios, assim como as greves gerais no 

Brasil em 2017 e 2019 contra a reforma da previdência, e as ocupações de escolas e 

universidades contra a PEC do Teto. A luta em defesa dos nossos direitos históricos deverá 

ser parte da luta internacional das massas exploradas contra a ofensiva do capital às condições 

de vida, daí a importância da solidariedade internacional entre os oprimidos e de uma frente 

única anti-imperialista e anticapitalista. 
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Tese sobre a situação nacional: 

 

 A conjuntura nacional tem sido marcada pela ascensão ao poder de um governo 

ultraliberal, militarista e obscurantista de Bolsonaro, de tendências bonapartistas (ditatoriais) e 

traços fascistas, que tem realizados ataques a ritmo acelerado aos direitos sociais e entregado 

a economia nacional de bandeja ao imperialismo. 

 A onda de privatizações de estatais de ramos estratégicos da economia tem sido 

continuação da política da ditadura civil de Temer. A maior parte será apropriada pelo capital 

estrangeiro monopolista, que ampliará ainda mais seus tentáculos sobre a economia nacional, 

acabando com o pouco que ainda resta de soberania. É sintomática a entrega da Base de 

Alcântara aos EUA, que servirá como uma base estratégica para política intervencionista de 

Trump na América Latina. 

 A crise em torno da destruição da Amazônia trouxe à tona a política do governo 

Bolsonaro de favorecimento, encorajamento e permissão de armamento dos latifundiários e 

agronegócio, em detrimento das demarcações indígenas e da preservação da Amazônia. 

Entregar a Amazônia aos latifundiários e agronegócio significa permitir o esgotamento dos 

recursos naturais em favor dos interesses privados de expansão dos pastos e da fronteira 

agrícola para plantação de soja para exportação. O método de plantio extensivo, com pouco 

uso de tecnologia, possui baixo custo, porém alto índice de devastação ambiental. A luta pela 

preservação dos recursos naturais está ligada a luta contra o latifúndio, em apoio a luta dos 

camponeses pelo direito à terra e em defesa das demarcações indígenas, do direito destes à 

sua autodeterminação, o que levará ao choque contra a política do governo Bolsonaro. 

 O governo Bolsonaro tem aprofundado os ataques aos direitos históricos dos 

explorados. A proposta de Reforma da Previdência é um duro ataque à renda familiar, por 

meio da redução do valor dos benefícios de aposentadoria e pensão, assim como a imposição 

do aumento da idade mínima e do tempo de contribuição, que poderá inviabilizar a concessão 

dos benefícios para uma parte significativa dos explorados. A MP do “Pente Fino” no INSS 

retirou a competência dos sindicatos rurais para declarar que trabalhador rural tem direito à 

aposentadoria, o que dificultará para muitos trabalhadores comprovar seu tempo de serviço. A 

MP da Liberdade Econômica, complemento da Reforma Trabalhista, enfraqueceu a 

fiscalização trabalhista e acabou com a obrigatoriedade do controle da jornada de trabalho, 

instituindo o chamado “ponto por exceção”, ou seja, a empresa só será obrigada a registrar o 

tempo trabalhado apenas nos dias em que ultrapassar o tempo normal da jornada, o que abre 

brecha para arbitrariedades dos patrões sobre os trabalhadores. 

 O governo tenta justificar os ataques contra os direitos históricos dos trabalhadores sob 

o argumento de que gerará mais empregos. Na prática, retirará obstáculos para que os 

capitalistas possam explorar ainda mais os trabalhadores, sob o lema de “menos direitos, mais 

empregos”. Na verdade, os ataques às condições de vida reduzirão o poder de compra dos 

assalariados, ampliando as tendências recessivas e, consequentemente, o desemprego. 

 O governo Bolsonaro declarou guerra à educação pública, em particular às 

universidades e institutos federais. Desde o primeiro semestre, têm anunciado cortes que já 

somam mais de 7 bilhões de reais, o que ameaça a existência das já precárias escolas, assim 

como o funcionamento das IFES. Já estão ocorrendo demissões em massa de terceirizados, 

paralisação de obras, cortes de bolsas, materiais e mesmo de água mineral. Com complemento 

ao corte de gastos, o governo anunciou o Projeto Future-se, que nada mais é do que isentar o 
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Estado de financiar a educação pública superior, e deixar as universidades à mercê do 

financiamento privado, que na maioria das regiões sequer existe. 

 Para implementar sua política de desmonte das universidades públicas, o governo 

Bolsonaro tem imposto a nomeação de interventores para governar as IFES, o que tem 

provocado a revolta da comunidade universitária, e em especial dos estudantes. É o caso do 

CEFET/RJ, que se mobilizou para impedir que o interventor sentasse na cadeira de diretor-

geral, e também na UFC, onde os estudantes realizaram o ato massivo e chegaram a fechar o 

campus para impedir tamanha arbitrariedade, mostrando como se deve combater a política 

autoritária do governo. 

 Somando a isso, está em discussão no Planalto uma Reforma Administrativa no 

executivo federal, que incluiria a redução do salário inicial da carreira, a ampliação dos 

número de níveis da carreira, dificultando que o servidor chegue ao salário final da carreira, a 

extinção e fusão de carreiras e, por fim, a realização de concursos públicos para regime CLT e 

temporários, um total absurdo. Isso significaria, na prática, a destruição da carreira dos TAEs, 

além de serem substituídos por celetistas e temporários. 

 Diante de tantos ataques, assim como declarações prepotentes que evidenciam seu 

caráter obscurantista e seus traços fascistas, Bolsonaro tem perdido popularidade. Amplos 

setores que votaram em Bolsonaro começam a se desiludir diante da política ultrarreacionária 

do governo, e isso é um elemento favorável para a luta. As massas já deram várias 

demonstrações de disposição de luta, como nos massivos atos do dia 08, 15 e 30 de maio, 

assim como na greve geral de 14 de junho. O obstáculo está nas direções sindicais, em 

especial as centrais sindicais, que não estão à altura das necessidades das massas insatisfeitas 

de lutarem contra o governo, e desviam o movimento para as vias institucionais, eleitorais e 

parlamentares. O método da pressão parlamentar, ou seja, a ideia de que se deve correr atrás 

dos deputados para convencê-los a votar contra as reformas, ao mesmo tempo em que pisa no 

freio da greve geral e abandona a luta nas ruas, tem se mostrado o principal fator de derrotas 

do movimento. 

 É preciso aproveitar a queda de popularidade de Bolsonaro para potenciar a luta nas 

ruas para derrotar o programa antinacional e antipopular do governo. Nesse sentido, é preciso 

retomar os métodos da greve geral. Os massivos atos do dia 13 de agosto demonstraram, mais 

uma vez, a insatisfação das massas. O que falta é transformar esse fator quantitativo em 

organização. É preciso que o movimento não se restrinja a um ou outro dia de manifestação, 

mas que seja permanente. Para isso, é preciso organizar a luta desde os locais de trabalho, 

estudo e moradia, combinando as reivindicações gerais contra a política do governo, com as 

reivindicações específicas e mais sentidas, que inclui a defesa dos empregos diante das 

demissões, das condições de moradia, estudo, reposição de perdas e aumento salariais, defesa 

das conquistas da carreira, etc. É necessário impulsionar a unidade dos setores em luta a partir 

de pautas de reivindicações unitárias, e da constituição dos comitês de luta nos locais de 

trabalho, estudo e moradia. Tendo claro que o meio para conquistar as reivindicações é o 

método da ação direta. 
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Proposta de Resolução sobre a luta contra os Cortes na Educação e a Reforma da 

Previdência: 

 

1. O primeiro semestre de 2019 foi marcado por uma onda de insatisfação nas massas em 

virtude dos ataques de Bolsonaro à educação e a ofensiva contra a Previdência Social. 

A possibilidade de interrupção das atividades das IFES em virtudes dos cortes no 

orçamento, o corte de bolsas de pesquisa, somado às declarações prepotentes e 

provocativas do governo Bolsonaro sobre existir “balbúrdia” nas universidades, e 

chamar os manifestantes de “idiotas úteis”, colocaram os estudantes e os trabalhadores 

da educação em pé de guerra contra o governo. Além disso, a violenta ofensiva contra 

os direitos previdenciários que alcançava desde os camponeses até os operários fabris, 

dos jovens desempregados aos idosos em condição de miséria, criava condições 

concretas para a generalização da luta contra as medidas do governo. 

2. Por mais de uma vez, as massas demonstraram disposição de luta, como vimos nos 

massivos atos dos dias 08, 15 e 30 de maio, e na greve geral de 14 de junho. Surgiram 

comitês unificados de luta com o objetivo de organizar as massas contra a ofensiva do 

governo. Estava colocada a paralisação da produção pelos métodos da greve geral. 

3. O obstáculo para o movimento esteve em que as direções sindicais, em particular as 

das grandes centrais sindicais (CUT, CTB, Força Sindical, UGT, etc.), não estavam à 

altura das tarefas do momento, e inclusive trabalhavam para travar as tendências de 

luta. A via de tentar convencer os deputados a votar contra a PEC da Previdência, por 

meio de abaixo-assinado e visitas nos gabinetes, ao mesmo tempo em que abandonava 

a greve geral, foi o fator determinante para frustrar a disposição de luta das bases. 

4. A greve geral de 14 de junho teve um caráter parcial. Não foi tão grande quanto a 

greve geral de 2017. Isso se deveu ao boicote das centrais sindicais que, momentos 

antes, pisaram no freio da greve geral. Sindicatos importantes, como o dos rodoviários 

e metroviários de SP cancelaram a paralisação diante das ameaças de multa. Em Natal, 

os ônibus continuaram funcionando parcialmente. Não houve um esforço de organizar 

as massas em torno de piquetes massivos e combativos para interrupção das principais 

avenidas. A classe operária não foi chamada a paralisar as fábricas e ir para as ruas. 

5. Não bastando o freio à greve geral do dia 14, as centrais cuidaram de jogar um balde 

de água fria no movimento. Ao invés de chamarem uma nova greve geral, mais forte, 

mais radicalizada e mais longa, se possível por tempo indeterminado, a substituíram 

pelas visitas às galerias da Câmara e aos aeroportos, além de uma campanha de 

abaixo-assinado que pedia para que os deputados votassem contra a PEC, como se isso 

fosse acontecer pela simples entrega de uma lista de assinaturas, por maior que ela 

fosse. 

6. Fez falta a constituição de uma frente única de luta enraizada nas bases. A frente 

burocrática entre as Centrais, que concentrava as decisões numa cúpula de dirigentes 

distanciados das bases, não foi capaz de dar expressão organizativa às tendências de 

luta que ascendiam nas massas. Pelo contrário, a cúpula das centrais, submetida à 

pressão da institucionalidade burguesa, submeteu o movimento às negociações 

parlamentares em torno de emendas à PEC, ao invés de lutar nas ruas para derrubá-la 

integralmente. 
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7. A aprovação da Reforma da Previdência na Câmara, em 10 de julho, num clima de 

passividade total, não é culpa das bases, mas sim de suas direções. Sofremos agora um 

refluxo momentâneo decorrente da política traidora das centrais sindicais. Porém, a 

disposição de luta das massas não está esgotada. Diante dos novos ataques às IFES, 

como o caso do Future-se e a nomeação de interventores, as massas, principalmente os 

estudantes e trabalhadores em educação, deram mais uma demonstração de disposição 

de luta, nos massivos atos do dia 13 de agosto. Está colocada uma nova etapa de luta.  

8. A luta da educação poderá servir como ponto de apoio para restabelecer a luta geral 

contra a ofensiva do governo Bolsonaro, e retomar o caminho para a construção da 

greve geral por tempo indeterminado. Para isso, é preciso rechaçar qualquer método 

que venha a subordinar o movimento às negociações parlamentares. O método deve 

ser o da ação direta, da luta nas ruas, e da mobilização permanente das bases nos 

locais de trabalho, estudo e moradia. 

9. Por fim, é preciso combinar as pautas gerais contra os cortes na educação, contra o 

Future-se, contra a nomeação dos interventores, etc., com as reivindicações específicas 

e imediatas, como a reposição das perdas salariais, aumento salarial, contra a demissão 

dos terceirizados, etc. É nesse processo de mobilização permanente que serão forjadas 

novas direções, revolucionárias, que estejam à altura das necessidades do movimento 

de fazer frente diante dos ataques a ritmo acelerado do governo Bolsonaro. 
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Proposta de Resolução sobre o Projeto Future-se: 

 

1. O Projeto Future-se vem como um complemento dos cortes de gastos na educação, 

que já somam mais de 7 bilhões de reais. Só nas universidades, os cortes são de 3,2 

bilhões. Sob o falacioso argumento de fortalecer a “autonomia financeira” das IFES, é 

na verdade uma tentativa do governo Bolsonaro de isentar o Estado de financiar a 

universidade pública, e deixar as universidades à mercê do financiamento privado. 

2. Nas condições de desenvolvimento capitalista desigual entre as regiões, onde a 

maioria dos estados do país, como o RN, permanece no mais profundo atraso 

econômico, não há capital privado suficiente para financiar a universidade pública. 

Toda a expansão das universidades públicas, nos últimos anos, ocorreu a partir do 

fomento estatal. Sendo assim, o corte do financiamento público e a falsa alternativa do 

financiamento privado significarão o encolhimento das IFES ou mesmo o 

desaparecimento de algumas universidades, um verdadeiro desmonte do ensino 

superior público. As áreas de humanas serão as primeiras a serem duramente afetadas. 

Além disso, o corte do financiamento público resultará em mais demissões de 

terceirizados, cortes de bolsas, enxugamento de grades curriculares, diminuição das 

vagas para ingresso dos estudantes, assim com redução do número de servidores. 

3. O financiamento privado coloca outro problema. Nas poucas áreas que ainda 

receberão investimentos, não serão os estudantes, professores e técnicos que decidirão 

sobre o que pesquisar. Quem irá decidir o que vai ser pesquisado, desenvolvido ou 

mesmo ensinado serão as empresas privadas e o mercado financeiro, os proprietários 

do capital investido. Trata-se de um verdadeiro ataque à liberdade de cátedra e de 

pesquisa. Além disso, o conhecimento e as tecnologias geradas não estarão à 

disposição da comunidade universitária, mas se tornarão patentes e segredos 

comerciais de empresas, o que vai de encontro com o objetivo da Universidade de 

servir como centro de desenvolvimento científico da sociedade. Para que a ciência se 

desenvolva, é preciso que o conhecimento e os avanços científicos sejam 

compartilhados, o que não é possível em um regime de apropriação privada do 

conhecimento que o Future-se visa consolidar. 

4. O Future-se potenciará a competição entre alunos, professores e mesmo entre 

departamentos. Segundo as palavras do próprio secretário de ensino superior “O 

professor universitário poderá ser muito rico. Vai ser a melhor profissão do Brasil”. 

Com o Future-se, o professor poderá se tornar um empreendedor, e comercializar os 

frutos de sua pesquisa. Para criar sua própria empresa, o projeto permitirá que o 

professor possa gozar de uma licença para interesse particular. No fim das contas, os 

professores serão encorajados a produzir conhecimento não em função dos interesses 

gerais da comunidade universitária, mas sim nos seus interesses particulares de futuro 

empreendedor. O Future-se acabará fortalecendo uma já existente casta minoritária 

privatista de professores no interior da universidade. Além disso, o Future-se institui 

as “Sociedades de Propósito Específico”, que serão associações entre departamentos, 

que competirão por verbas no interior da universidade.  

5. O Projeto chega a instituir o Dia Nacional do Estudante Empreendedor, a ser 

comemorado no primeiro sábado depois do dia do trabalhador, como forma de inserir 
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a diretriz ideológica do empreendedorismo como falsa solução para o problema do 

desemprego, como se cada estudante agora fosse o responsável pelo seu futuro, como 

empreendedores. A realidade é que a maioria das pequenas empresas entra em falência 

e a maioria dos estudantes permanecerá no desemprego. 

6. O Future-se instituirá a Organização Social, entidade privada “sem fins lucrativos”, 

que ficará encarregada de definir as diretrizes do ensino, pesquisa e extensão, assim 

como da política de pessoal e da gestão patrimonial da universidade. Poderá receber 

verba pública, apesar de ser entidade privada, e inclusive se apropriará de bens 

patrimoniais da própria universidade. Contratará empregados em regime de CLT, sem 

concurso público. Criará um regime diferenciado de trabalho, que concorrerá com os 

RJUs. À semelhança do que ocorre nos HUs com a EBSERH, a existência de dois 

regimes de trabalho e duas gestões em um mesmo lugar favorece a divisão entre os 

trabalhares e os assédios. A OS é um ataque direto às condições de trabalho e à 

carreira aos servidores técnico-administrativos das universidades e institutos federais. 

Além disso, será criado um Comitê Gestor do programa, que disciplinará os gastos 

com pessoal, exercerá controle sobre a condução do programa e realizará avaliação de 

desempenho institucional, assim como poderá interferir na gestão das IFES. O Comitê 

Gestor poderá ser um canal direto para a intromissão do capital financeiro e do 

governo Bolsonaro sobre as universidades. 

7. Em boa parte, as reitorias já implementam as diretrizes gerais do Future-se no que diz 

respeito ao eixo do “empreendedorismo”. Não é à toa que alguns dirigentes chegam a 

dizer que há coisas boas no projeto. As reitorias já realizam em grande parte as 

parcerias público-privadas que o Future-se quer tornar uma regra geral. No caso da 

UFRN, a reitoria tem utilizado a FUNPEC como forma de contratar em regime CLT, 

sem concurso público, e de agilizar processos de compras e parcerias com empresas 

sem necessidade de licitação. Sabe-se que, em vários setores, boa parte dos 

trabalhadores já são ligados à FUNPEC, como é o caso do IMD. Outros exemplos de 

mecanismos privatistas no interior da UFRN e demais universidades são as  

a. Incubadoras de empresas: mediante um processo seletivo, são gestadas 

empresas no interior da universidade a partir de ideias de produtos e serviços a 

serem posteriormente consolidados no mercado; 

b. Empresas Juniores: estudantes prestam serviços para empresas, a um custo 

baixo, uma vez que não recebem remuneração, e o valor arrecadado é revertido 

para sua formação profissional. Apenas alguns estudantes do curso fazem 

parte, e a prática se limita geralmente a realização de consultorias em 

problemas imediatistas do mercado de trabalho, e é uma forma de isentar a 

universidade de financiar a formação integral de todos dos estudantes 

vinculando teoria e prática; 

c. Parques tecnológicos: corresponde a um território ao redor da universidade, 

onde empresas que se instalarem poderão receber isenções fiscais da prefeitura, 

e poderão usufruir gratuitamente dos espaços e laboratórios da universidade, 

assim como da mão-de-obra especializada de professores com dedicação 

exclusiva, e mão-de-obra barata de estudantes bolsistas que não chegam a 
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receber mais que 600,00 por mês, com o fim de desenvolver tecnologias e 

produtos que serão propriedade privada das empresas instaladas. 

8. As reitorias não serão capazes de levar às últimas conseqüências a luta contra o 

Future-se. O maior receio dos dirigentes universitários é que a OS venha a substituir 

as fundações de apoio (ex.: FUNPEC) na realização das parcerias público-privadas e 

na contratação direta de empregados celetistas. As reitorias não se opõem ao Future-se 

em sua essência privatista, mas apenas na intensidade e na forma como essa 

privatização ocorrerá nas universidades. A ANDIFES não está disposta a derrubar o 

Future-se, mas a negociar pontos específicos no parlamento. Seu método é o de tentar 

convencer os parlamentares a votarem algumas modificações no projeto original. 

Quando as reitorias chamam assembleias universitárias, são de caráter consultivo, ou 

seja, suas decisões são submetidas aos conselhos superiores. A luta consequente 

contra o Future-se e a constituição de assembleias universitárias deliberativas, 

democráticas e verdadeiramente soberanas só poderão ocorrer a partir da iniciativa 

política dos estudantes e trabalhadores. A derrubada do Future-se não se dará correndo 

atrás de deputados e senadores, mas por meio da luta nas ruas. 

 

Diante disso, o XVI CONSINTEST resolve: 

 Rejeitar integralmente o Projeto Future-se, e lutar pela sua derrubada; 

 Pela constituição de assembleias universitárias verdadeiramente soberanas, 

deliberativas e com voto universal, para rejeitar o “Future-se” e organizar a luta; 

 Não sujeitar o movimento aos métodos de tentar convencer os parlamentares; 

organizar a luta desde os locais de trabalho e nas ruas pela derrubada integral do 

Projeto. 


