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O RUA é um movimento de juventude anticapitalista que atua no movimento estudantil 
e nos movimentos sociais. Na RUA, lutamos contra toda forma de exploração e opressão, 
combatendo radicalmente o machismo, o racismo, a homofobia e a privatização de direitos 
sociais. Ocupamos as ruas para enfrentar o atual modelo de desenvolvimento capitalista 
aplicado no Brasil, que retira direitos da classe trabalhadora, degrada o meio ambiente, 
espolia comunidades indígenas e quilombolas e inverte as prioridades de gastos do governo, 
que financia a dívida pública, banqueiros e empreiteiras ao invés de investir em educação, 
saúde e em áreas sociais.

A eclosão das manifestações representa a retomada da rua enquanto um instrumento 
de luta de jovens e trabalhadorxs, abrindo caminhos para um novo tempo e para uma 
nova consciência. A lição foi clara: mobilizações de massas nas ruas conquistam vitórias. A 
revogação do aumento da tarifa nas capitais, o arquivamento do Projeto de Lei da Cura Gay 
e a denúncia constante da contradição entre o Brasil real e o Brasil “padrão Fifa” são uma 
expressão clara das vitórias da chamada Jornada de Junho. A juventude anticapitalista não 
aceita mais o regime em que vivemos: uma democracia para os ricos e uma ditadura para os 
pobres.

O RUA nasceu das jornadas de junho no Brasil, aceitando o desafio de organizar a 
indignação da juventude e transformá-la em ação e luta concreta, em um movimento 
autônomo e radicalizado! Em tempos de individualismo e fragmentação dos movimentos e 
lutas, defendemos a importância que a juventude tem nas transformações sociais do Brasil 
e no mundo, mostrando nas ruas, nas praças, nas marchas, nas ocupações e nas greves que 
somente a LUTA COLETIVA muda a vida!

Quem Somos...
“há um outro mundo que nos espera.
Este mundo de merda está grávido de outro.
E são os Jovens que nos levam para frente.”

(Eduardo Galeano)

Atuamos em centros acadêmicos, DCEs e Executivas de curso, onde defendemos um 
movimento estudantil amplo, independente de quaisquer governos e reitorias. Somos 
oposição à direção majoritária da UNE e UBES, atrelada ao governo federal! Somos Oposição 
de Esquerda que não se cala frente às injustiças sociais e defende radicalmente a luta dos 
estudantes, em defesa da educação pública.

Saudamos todos os estudantes presentes no III Seminário Nacional de Assistência 
Estudantil da UNE e esperamos que este material contribua com um debate que, para os 
integrantes do RUA, é prioritário nesse ano de 2014. É hora de iniciarmos uma grande jornada 
de lutas por políticas de permanência em todas as universidades, pressionando governos 
e reitorias ou seremos obrigados a ver os índices de evasão aumentarem cada vez mais no 
ensino superior. Mais do que isso: a luta pela ampliação das políticas de permanência e a 
garantia de seu caráter universal são lutas pela democratização da universidade no Brasil, 
através de um modelo público, gratuito e de qualidade!

Somos Oposição de Esquerda na UNE!

III Seminário Nacional de 
Assistência Estudantil da UNE
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          /RUAJuventudeAnticapitalista

O Plano Nacional de Educação (PNE) é o documento-referência da política do Estado para 
a educação ao longo de uma década. Seus princípios, prioridades, metas e estratégias de ação 
devem considerar problemas estruturais e conjunturais da educação brasileira.

O último PNE não conseguiu comemorar nem metade de suas metas cumpridas ao final 
de uma década (somente 33% foram alcançadas). As taxas educacionais brasileiras ainda 
são péssimas. Podemos citar, por exemplo, que somente 50% dos estudantes matriculados 
no ensino fundamental terminam a 8ª série e somente 13% dos nossos jovens estão 
matriculados no ensino superior, sendo que mais de 80% destas matrículas se encontram no 
setor privado.

Após três anos em trâmite no Congresso Nacional, o PNE está em votação nas comissões 
especiais da Câmara. Nesse tempo, o Projeto de Lei do novo plano já foi revisado e aprovado 
na Câmara e no Senado, mas sempre discutido com base na proposta do MEC. A proposta 
original, em conformidade com os interesses dos bancos e das corporações educativas, 
ganhou emendas e estratégias, mas não mudou a essência de seu conteúdo, afirmando a 
noção de que a educação é uma mercadoria e sem garantir financiamento adequado para 
execução de suas metas. Não representa os sonhos e necessidades da juventude!

Um PNE embasado nas lutas sociais deve se pautar em uma educação pública, gratuita, 
democrática, laica e de qualidade, para todos(as) e em todos os níveis, construído por 
estudantes, professores e técnicos.

Chamamos os estudantes a construir o Encontro Nacional de Educação, no Rio de Janeiro, 
de 08 a 10 de Agosto de 2014. Este será um espaço convocado pelo movimento sindical, 
estudantil e social para elaborar uma proposta de PNE do povo brasileiro! Vamos juntos ao 
ENE!

Não acreditamos que a educação em nosso país vai bem. Ao contrário: os governos de 
Collor, FHC, Lula e Dilma mantiveram a lógica perversa de precarizar o ensino público, para 
depois privatizá-lo. Nas mobilizações iniciadas em Junho de 2013 no Brasil, a juventude exige 
mais direitos sociais e, especialmente, mais investimento em educação pública.

A reforma universitária em curso (ou Contra-Reforma, como passou a ser chamada pelos 
movimentos sociais de Educação) redefine o papel da universidade brasileira no atual 
contexto de crise e reestruturação produtiva do capital, através de um pacote fragmentado 
de políticas públicas para o ensino superior (REUNI, PROUNI, FIES, SINAES, ENEM/Sisu, Leis 
de Inovação Tecnológica, EaD, etc). Todos esses projetos, que se aprofundam e ganham corpo 
nos governos Lula e Dilma, forjam um modelo de universidade desprovido de qualidade, de 
formação humanística e cultural, democracia, autonomia e produção de conhecimento que 
dialogue com as necessidades da juventude da classe trabalhadora.

A consequência disso é a transformação dos currículos para que o ensino e a pesquisa 
sejam cada vez mais técnicos e voltados aos interesses do capital (e claro, financiado por ele). 
Por outro lado, através de programas como o PROUNI e o FIES o governo se exime de mais 
investimentos diretos na educação pública e incentiva a ampliação do processo desenfreado 
de privatização do ensino superior. Sem controle, a educação privada representa a grande 
maioria de matrículas no setor, e já cria poderosos monopólios de empresas que ofertam 
mais vagas em universidades do que o próprio MEC.

Enquanto isso, os projetos do governo para a universidade pública, por sua vez, não 
vêm acompanhados do financiamento necessário permitindo qualidade, garantia do tripé 
ensino-pesquisa-extensão e, ainda, a permanência estudantil. Não podemos defender que o 
destino dos jovens de nosso país seja o modelo mercantilizado da educação privada. Por isso, 
é hora de fortalecer a luta por 10% do PIB para a educação pública Já!

Como Anda a Educação no Brasil?

E o Plano Nacional de Educação?

Aviso axs Leitorxs:

Você talvez estranhe que 
em várias palavras a letra 
“x” substitui as letras “o” 

e “a”. Não é um erro de impressão! 
Ao usarmos as palavras com um 
gênero neutro (nem masculino, nem 
feminino) propomos a reflexão de que 
este jornal é destinado axs jovens, 
independentemente da identidade de 
gênero de cada um. Esse é um debate 
importante dos movimentos LGBT 
e feminista que você pode procurar 
conhecer melhor. Boa Leitura!

Projeto Gráfico e Diagramação:
Thales Mesentier (RJ)
(mesenrj@gmail.com)
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Se a educação não pode ser mercadoria, 
ou seja, deve ser entendida como um 
direito, as políticas de permanência não 
podem ser pensadas sem uma perspectiva 
universal visando atender a todos os 
estudantes.

Essa afirmação se opõe frontalmente ao 
cenário atual, onde muitas universidades 
oferecem somente bolsas alimentação ou 
bolsa moradia, individualizando a ação, 
ao invés de investir em Restaurantes 
Universitários ou Residências Estudantis. 
Além disso, as políticas de permanência 
devem ser ampliadas em áreas como 
transporte, cultura, esporte, apoio 
pedagógico e acesso a material didático, 
saúde, inclusão e creche.

A partir de uma lógica universal, 
é possível pensar as políticas de 
assistência estudantil longe de um viés 
assistencialista e pontual, que só enxerga 
dentro dos limites das possibilidades do 
que pode ser 'ofertado' aos estudantes. 
Ao muitas vezes tratarmos o problema 
no âmbito do indivíduo, acabamos por 
elaborar um ranking dos necessitados e, é 
claro, enfrentamos questões como quem 
deve ou não receber uma bolsa ou vaga 

na residência estudantil, pois não nos 
propomos a pensar o problema como um 
todo.

Uma questão estrutural se impõe. 
Mesmo anunciando um aumento nos 
últimos anos para a verba de assistência 
estudantil o governo insiste em um 
modelo assistencialista. Trata-se de 
uma escolha consciente. A proposta é 
atender com o menor recurso possível, um 
conjunto focado de estudantes – o que hoje 
sequer é feito com eficiência. A demanda 
ultrapassa em muito o número de bolsas 
oferecidas o que prova que a verba federal 
percentualmente está muito abaixo do 
necessário.

Nas universidades federais, o PNAES é 
o programa responsável pela distribuição 
das verbas. Em 2014, são 670 milhões 
destinados as IFES. Essa verba atual 
sequer contempla a demanda dentro 
do próprio recorte sócio econômico 
proposto pelo decreto do PNAES. Para 
as universidades estaduais o PNAEST é 
ainda mais restrito. Além de vincular o 
repasse de verbas à adesão ao ENEM os 
números não ultrapassam 1 milhão e meio 
por universidade, com o acréscimo de no 

máximo 50%. Não existe programa nesse 
sentido para o ensino privado. A bolsa 
permanência do PROUNI não garante 
condições para bancar gastos como 
moradia, transporte e alimentação e o MEC 
pouco fiscaliza as universidades privadas 
em relação às políticas de assistência. Em 
universidades públicas e privadas muitos 
materiais obrigatórios para a conclusão 
dos cursos não são oferecidos de maneira 
gratuita. Faltam orientações gerais para 
as universidades organizarem políticas 
amplas de permanência e em muitas 
delas não existe ou não estão consolidadas 
Pró Reitorias ou setores responsáveis por 
implementar e acompanhar a assistência 
estudantil.

Com aprovação das ações afirmativas, 
e sendo o ano de 2014 o prazo final 
para a adequação das universidades 
públicas a exigência por lei de 50% dos 
ingressos por cotas, torna-se imperativo 
para o movimento estudantil fazer um 
grande alerta sobre o que está por vir. 
Apresentamos aqui propostas para as 
políticas de permanência, ou a ausência 
dela muitas vezes, e propostas para que 
milhares de jovens não sejam prejudicados 
na conclusão de seus estudos.

Assistência Estudantil

• 10% do PIB para educação pública já!

• 2,5 bilhões para uma política de permanência estudantil universal

• Bandejão em todos os Campi e com 3 refeições diárias.

• Residências Estudantis gratuitas em todas as universidades

• Garantia de transporte gratuito

• Reajuste e ampliação das bolsas permanência

• Pelo fim da contrapartida trabalho e fim do impedimento de 
acumulação de bolsas

• Melhoria nos acervos de bibliotecas e criação de bibliotecas virtuais

• Laboratórios de informática em todos os campi e rede Wi-Fi livre.

• Livre acesso a materiais didáticos e Xerox.

• Divisão de atendimento à saúde em todos os campi

• Salas de aula inclusivas

• Órgãos específicos nas universidades para gerir políticas de AE.

• Participação discente nas políticas de AE em conselhos paritários

• Políticas de AE para todas as universidades privadas

• Creche para xs filhxs de estudantes
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Somos todxs quilombolas, somos todxs 
morro dos prazeres, somos todxs morro do 
urubu, somos todxs complexo da maré!

A população negra no Brasil é 
historicamente marginalizada, excluída 
e explorada na vida social, política 
e econômica. Foram três séculos de 
escravidão e, mesmo após 125 anos de seu 
fim, o povo negro ainda sofre constantes 
ataques por parte do Estado Brasileiro.

Os anos de gestão do Governo Federal 
de Lula e Dilma não avançaram nas 
políticas de demarcação das terras 
quilombolas. Num universo de mais de 
3000 comunidades, pouco mais de 100 
apenas possuem título de posse. Além 
disso, encontram-se em constante ameaça 
de despejo por parte do Estado em nome 
do “desenvolvimento” do país. É assim 
com os quilombolas do Rio dos Macacos 
por parte da Marinha brasileira. 

Os projetos dos megaeventos de Copa 
do Mundo e Olimpíadas geram despejos 

e remoções de comunidades inteiras por 
conta das obras. Além das constantes 
ocupações militares em bairros pobres 
e favelas. Quem mais é afetado com 
estas ocupações militares? É a juventude 
negra! No Brasil, são 50 mil mortes por 
ano, e grande parte destas mortes é nos 
morros e favelas do país devido as ações 
“pacificadoras” da polícia, gerando assim 
uma grande faxina étnica a partir do 
genocídio da população negra.

O encarceramento em massa é outra 
ação violenta do Estado contra os negros. 
O Brasil é o 3º país que mais prende no 
mundo, com cerca de 500 mil presos. A 
grande maioria da população carcerária é 
formada por jovens de 18 a 24 anos, negros, 
sendo a principal causa destas prisões  a 
política de combate às drogas, onde a 
polícia se vale do argumento do combate 
ao tráfico para criminalizar os jovens. 
Outra política de drogas é necessária para 
barrar a segregação racial.

O Movimento RUA defende as 
cotas enquanto forem necessárias! 
Na Universidade, vemos uma divisão 
racial dos postos de trabalho. Os 
professores, quadros técnicos e reitores 
são majoritariamente brancos, enquanto 
as funções mais precarizadas, como 
segurança e limpeza são ocupadas por 
negros. A produção cientifica e acadêmica 
é feita por aqueles que não sofrem esta 
opressão. Quem mais sofre com a ausência 
de politicas de assitência estudantil 
é a negritude. A política de cotas foi a 
principal responsável na mudança recente 
do perfil social das universidades públicas. 
Se dentro de alguns anos 50% das vagas 
serão de cotistas, é preciso que as políticas 
de permanência estejam de acordo com 
essa nova realidade.

Movimento RUA na luta pela garantia 
de cotas sociais e raciais, com garantia 
de permanência!

Todos os dias, as mulheres sofrem com 
o machismo e o patriarcado no Brasil e no 
mundo. A cada 15 segundos uma mulher é 
espancada e, em média, dez mulheres são 
assassinadas por dia no Brasil. A violência 
física, sexual, moral e psicológica é uma 
das marcas cruéis dessa opressão, que 
também está nas relações desiguais de 
trabalho e nas escolas e universidades.

As mulheres são maioria nas salas 
de aula no ensino superior, mas, mesmo 
assim, seus corpos são colocados como 
objetos em cartazes de festas e choppadas 
e são minoria nos espaços de poder 
como coordenação de curso, chefia de 
departamento, direção de setor e reitorias. 
A atual política do governo para a educação 
pública não consegue, nem de longe, 
garantir uma universidade que atenda 
as necessidades básicas das mulheres 
estudantes e que consiga garantir sua 
permanência.

Hoje, as mulheres são maioria dos 
indíces de evasão da universidade - 
especialmente as mães estudantes. Isso 
sem falar na grande evasão das mulheres 
trans* dentro das universidades que não 
tem seus nomes sociais reconhecidos, 
tão pouco políticas de permanência 
estudantil, acompanhamento psíquico, 

moradia estudantil e saúde específicas.

Quando nos atentamos especificamente 
às necessidades daquelas que são mães, o 
quadro de Assistência Estudantil agrava-
se. A grande maioria das IES (Instituto de 
Ensino Superior) não possui Institutos de 
Educação Infantil (creche e pré-escola) 
e as residentes que engravidam, muitas 
vezes, perdem o benefício da residência 

e acabam tendo que desistir de sua 
graduação, tornando ainda mais precária 
sua condição de vida.

Na luta por permanência estudantil, 
as feministas da RUA defendem políticas 
específicas para as mulheres, além de 
segurança, iluminação nos campi e 
saúde!

Cotas Sim! Enegrecer a Universidade.

Permanência para Mulheres Estudantes!
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