
CARTA DO 1° ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO DA UNIÃO NACIONAL DOS
ESTUDANTES

Somos  estudantes  comunicadores  de  todos  os  cantos  do  país  e  construímos  a
comunicação  do  Movimento  Estudantil  brasileiro.  Estamos  nas  universidades  no
movimento estudantil, nas UEEs, nos DCEs, nos CAs, nos CUCAs, executivas e cursos, e
enxergamos nas redes e nas ruas um importante dispositivo para dar vasão às nossas
lutas.

Vivemos tempos difíceis e nossa luta pela defesa da educação brasileira e soberania
nacional se faz necessária. Enfrentamos um golpe parlamentar, jurídico e midiático que
nos impõe uma agenda de retrocessos e ataques aos nossos direitos. Sabemos que os
grandes  veículos  de  comunicação  cumpriram um papel  decisivo  para  a  consolidação
desse golpe. 

Os grandes conglomerados midiáticos atuam há décadas como um verdadeiro partido
político  com  compromisso  de  defender  a  implementação  das  agendas  neoliberais  e
recessivas impostas pelas elites brasileiras e internacionais.

Em  contraposição  à  atuação  da  mídia  oligopolizada,  é  fundamental  ressaltar  a
intervenção  das  mídias  alternativas  e  do  midialivrismo  na  cobertura  colaborativa  da
resistência ao golpe e aos retrocessos que vem sendo impostos ao povo brasileiro. É
fundamental  enaltecer  também  o  papel  desempenhado  pelo  Circuito  Universitário  de
Cultura e Arte (CUCA) da UNE nos últimos tempos, que vem propiciando aos estudantes
brasileiros uma alternativa para que os mesmos consigam narrar  por  eles mesmos a
história do movimento social e a luta do povo brasileiro. 

Com intuito de debater a política de comunicação da UNE, realizamos com êxito no dia 22
de setembro de 2017, o 1 º Encontro de Comunicação (ECOM) da UNE na sede dos
Jornalistas  Livres  em  São  Paulo.  O  espaço  contou  com  dezenas  de  militantes  e
comunicadores de vários estados do país e se configurou num grande espaço de reflexão
sobre a comunicação da UNE e também de formação da rede de comunicadores da UNE.

O ECOM contou com a presença de nomes proeminentes do jornalismo progressista e do
midiativismo  como  Paulo  Henrique  Amorim  (Conversa  Afiada),  Laura  Capriglione
(Jornalistas Livres); Renato Rovai (Revista Fórum), Ana Flávia (Barão de Itararé); Luiz
Felipe  (Brasil  de  Fato)  e  Rafael  Vilela  e  Raissa Galvão (Mídia  Ninja).  Houve espaço
também para que os trabalhadores cotidianos da comunicação da UNE apresentassem
um pouco da dinâmica da equipe de jornalismo e redes da UNE, além de ofertar também
oficinas temáticas.

O encontro foi de suma importância no sentido de identificar os principais desafios do
movimento estudantil na área da comunicação. É necessária forte articulação da rede de



comunicação do movimento estudantil para que as campanhas das entidades estudantis
ganharem mais ressonância nas redes e maior visibilidade na sociedade. 

Essa articulação é imprescindível pois a disputa de narrativa com a mídia tradicional e
oligopolizada é injusta.  Por isso,  o 1º ECOM da UNE reafirma a luta pela necessária
democratização da mídia, no sentido de viabilizar uma verdadeira liberdade de expressão,
princípio que passa pela pluralidade dos meios de comunicação, pela justa distribuição
das verbas públicas às diferentes  mídias e pelo fortalecimento da mídia alternativa e
comunitária.

A UNE precisa estreitar laços com os coletivos de comunicação existentes ao redor do
Brasil para fortalecer sua rede e atuar na disputa contra-hegemônica das mídias. Há no
Brasil  uma expressiva expansão desses coletivos que devem atuar  ao máximo como
parceiros da UNE.

A União Nacional dos Estudantes sai fortalecida desse 1º ECOM, mais coesa e formando
mais agentes capazes de formular  a  política de comunicação da entidade.  Viva o 1º
Encontro de Comunicação da UNE e viva a União Nacional dos Estudantes! 

São Paulo, 22 de Setembro de 2017. 


