
MANIFESTO DA CARAVANA  

“Brasil+10”: Nas lutas dos próximos dez anos, o Brasil de nossos sonhos! 

Quinhentos e doze anos após o primeiro contato entre portugueses e ameríndios, o Brasil vive, 

hoje, apenas o preâmbulo de seu verdadeiro destino. Temos nossa história marcada pela 

resistência e mobilização dos povos. A luta dos milhões de indígenas e de negros contra a 

escravidão e a luta da classe trabalhadora e sua juventude por direitos e transformações 

sociais no Brasil, no século XX, são marca da originalidade e criatividade de nossa gente. Não 

se pode subestimar a capacidade que esta nação tem de, na luta e na pressão por mudanças 

democráticas, construir um Brasil forte, com respeito a sua soberania e combate as 

desigualdades que já duram mais de quinhentos anos. Diante de nossas possibilidades, não 

aceitamos mais a marca de eterno “país do futuro”. No momento em que este gigante se 

ergue, cabe discutir os rumos que esta nação de gente forte e corajosa quer para os anos 

futuros desde já.   

Neste período em que o país enxerga no horizonte o aniversário de 200 anos de sua 

independência, a União Nacional dos Estudantes, entidade que reúne as lutas da juventude 

brasileira, se propõe a discutir o que será do tempo que resta para chegarmos a esta data tão 

simbólica. Qual o Brasil que queremos para os próximos 10 anos? Como construir este país 

pelo qual tanto lutamos? 

O Brasil é parte do contexto atual de profunda crise econômica do capitalismo e aumento das 

lutas sociais, e os principais afetados são os trabalhadores e a juventude. Desde 2008 a crise 

levou países a falência na Europa, desestabilização da economia americana, privatizações, 

perda de direitos trabalhistas e sociais e desvios de recursos públicos para sustentar o 

mercado financeiro. Em resposta a isso revoluções no mundo árabe, ocupação em Wall Street 

e greves gerais na Europa. No Brasil, as manifestações também cresceram. A greve de Jirau e 

Santo Antônio, a greve dos servidores federais, dos professores e profissionais da educação 

em diversos estados, greve dos bombeiros no Rio de Janeiro e dos Policiais Militares, a 

resistência de Pinheirinho, ocupações de reitorias e contra o aumento da passagem, são 

marcos de um novo período de lutas no Brasil. 

O Brasil que a UNE quer é democrático, soberano, ambientalmente sustentável e desenvolvido 

economicamente e socialmente. Pressupõe um forte investimento em tecnologia para a 

garantia de nossa autonomia científica. Pressupõe o respeito ao meio ambiente para que não 

se desenvolva de forma irresponsável. Pressupõe uma mídia democrática, para que todos 

tenham a oportunidade de dar o seu recado. Pressupõe o respeito à diversidade, às mulheres, 

aos povos originais e a população negra. Pressupõe o fortalecimento da saúde publica. E, hoje, 

carece, mais do que nunca, da superação de um sistema financeiro que ganha dinheiro sem 

gerar emprego e distribuir renda e da redução de investimentos em áreas estratégicas para o 

desenvolvimento nacional democrático e popular. 

A UNE repudia o discurso dos que defendem a manutenção da atual política macroeconômica 

que, ao considerar o contingenciamento de bilhões de reais, permite que setores como 

educação, saúde, moradia, proteção social e programas afirmativos e de inclusão sejam 

afetados. Em 2011, a transferência do setor público aos bancos, via juros, chegou a 



exorbitante quantia de R$236,6bi, valor que supera a verba despendida em pelo menos 

dezessete ministérios. Nesse mesmo ano, o governo cortou R$50 bi do orçamento federal das 

áreas sociais para aumentar o pagamento da imoral dívida pública e neste ano de 2012 já se 

cogita um corte ainda maior. 

Neste momento, o Brasil que a UNE quer deve superar sua posição de dependência e de a 

sangria dos recursos públicos para o mercado financeiro internacional. Defendemos a 

preservação das nossas florestas e biodiversidade, investimentos públicos na educação 

pública, reestatização das empresas privatizadas, fim do superávit primário e da Desvinculação 

das Receitas da União, distribuição real da renda com a taxação das grandes fortunas, 

aplicação das medidas indicadas pela CPI da Dívida Pública, para acabar com a sangria do 

orçamento federal pelo capital financeiro, abertura dos arquivos da ditadura e cumprimento 

da resolução da OEA sobre os crimes do Estado brasileiro no Araguaia, ou seja, todas as 

medidas necessárias para se construir uma saída anticapitalista para crise mundial.  

Frente à crise econômica mundial que se avultou principalmente sobre os chamados países 

centrais, o Brasil deve reduzir radicalmente a taxa básica de juros e investir em um modelo que 

privilegie a distribuição de renda e o fortalecimento de direitos sociais, ao invés de 

vergonhosamente insistir em medidas que favorecem somente ao capital especulativo e os 

lucros criminosos de poucos.  

Para transformar o Brasil, uma coisa é certa: é preciso melhorar a educação. Para superar as 

adversidades, queremos construir uma escola e uma universidade que dialoguem com os 

desafios do país. Não nos interessa instituições que apenas reproduzam os conhecimentos já 

consolidados, mas, sim, que contribuam para a geração de novas compreensões e novas 

tecnologias que sejam apropriadas pelo povo para transformar o país. Uma universidade à 

serviço do Brasil e da gente brasileira.  

É preciso democratizá-la, permitir que entre mais gente, inclusive garantir mecanismos que 

superem a desigualdade racial e permitam o ingresso da juventude negra, ainda tão carente de 

uma radical ampliação das oportunidades que lhe foram negadas historicamente. É preciso 

investir em políticas de assistência estudantil, para que todos tenham condições de estudar 

até o final do curso. É preciso, por fim, qualificá-la, fazê-la dialogar com as grandes questões 

nacionais de forma patriótica e democrática. E, para além destes temas, exigimos a 

regulamentação do ensino superior privado, por entender que se trata de um bem público à 

serviço do Brasil, não de mera mercadoria. 

Quando se fala em direitos da juventude, nunca é demais reforçar a necessidade de se debater 

a qualidade do transporte público que leva e trás a população todos os dias. A UNE se 

solidariza com as lutas pela redução da tarifa de transporte público e reafirma sua defesa do 

passe-livre para os estudantes. Também seguimos na luta em defesa da meia-entrada 

estudantil, que possibilite mais acesso aos eventos culturais e esportivos, pois nossa formação 

vai muito além da sala de aula.  

Para aproximar-se deste projeto de país, a União Nacional dos Estudantes ocupará as ruas e 

universidades nos próximos meses em uma jornada que se propõe a discutir com a juventude 

o país que queremos construir. Na caravana “Brasil + 10”, estudantes de todo o país terão a 



oportunidade de dar o seu recado e expor seu otimismo e seus descontentamentos. A partir 

de debates sobre os principais temas da agenda nacional, do diálogo democrático em torno 

dos desafios da educação e da luta radical contra as dificuldades que os estudantes enfrentam 

em cada universidade, esta caravana pretende chegar a todos os lugares do Brasil levando a 

combatividade e criatividade tão presentes na história da UNE. 

A Caravana da UNE será pautada por grandes temas atuais e terá como mote a criação do 

Brasil que queremos daqui a uma década, em 2022, no aniversário de 200 anos da 

independência e de 100 anos da Semana de Arte Moderna, que alterou o curso da cultura e 

das formas de representação da identidade nacional. 

Serão três meses de mobilizações em todo o país. Começará nas ruas de Março, com uma 

jornada de lutas que fechará avenidas e quarteirões reivindicando a destinação de 10% do PIB 

e de 50% do Fundo Social do Pré-sal para educação, a redução da taxa básica de juros e 

questionamento de qualquer política de redução e corte de investimentos nesta área e em 

outros setores estratégicos para o Brasil. Passará pelo 1º de Abril, resgatando em clima de 

protesto a memória do golpe que trouxe anos de sombra para a história brasileira. 

Tomará também os pátios, corredores e salas de aula das universidades. Diálogo, discussões, 

debates. Questionamentos, reivindicações, protestos. Manifestações culturais diversas da 

nossa juventude. Trazer à tona a perspectiva de atualização da proposta da Reforma 

Universitária da UNE. Vamos soltar a faísca, incendiar o Brasil com o espírito rebelde e alegre 

da mocidade brasileira. Ao final desta jornada, a UNE pretende sistematizar todas as 

contribuições em seu 60º Conselho de Entidades Gerais que reúna Diretórios Centrais dos 

Estudantes e Uniões Estaduais de Estudantes de todo o Brasil, em conjunto com a Cúpula dos 

Povos no marco da Rio+20, quando os olhos de todo mundo estarão voltados para a Cidade 

Maravilhosa.  

A UNE se somará a pressão para que o Rio+20 abra a possibilidade de rumo de um modelo 

soberano que alie o desenvolvimento à imprescindível necessidade de justiça e equilíbrio 

ambiental. Não há como simplesmente seguir a pauta ditada, historicamente, pelos países 

mais ricos, que são os principais responsáveis pelo atual cenário ambiental do planeta. 

Quinhentos e doze anos depois daquele primeiro encontro, o processo de formação do Brasil 

continua como uma busca contínua, uma construção complexa na qual os estudantes 

organizados permanecem tendo uma participação marcante. Nas lutas da juventude o povo 

brasileiro sempre encontrou um fraterno aliado. Em 2012, a União Nacional dos Estudantes 

completa 75 anos, três quartos de século que serão comemorados não somente no dia 11 de 

agosto, mas durante todo o ano, por meio de sua atuação nas ruas, universidades, 

pressionando os governos e unindo toda a sociedade. O poder jovem brasileiro segue firme e 

forte, consciente do papel a ser desempenhado em direção à nossa verdadeira soberania. 

 
Saudações estudantis, 
União Nacional dos Estudantes. 
São Paulo, 08 de Fevereiro de 2012 


