
Carta aos estudantes brasileiros 
 

MARCHA DE VOLTA A 

BRASÍLIA EM 29 DE AGOSTO 
 

Vamos exigir de Lula, do MEC e no Congresso Nacional: 
 

RETIRADA DO PROJETO DE LEI 7200/06! 
 

Caros colegas!  

Nós, 79 delegados de entidades estudantis vindos de 
31 universidades de 9 Estados do Brasil reunidos na 2ª 
Plenária Nacional de Entidades Estudantis e Delegados 
pela Retirada do Projeto de Lei da Reforma Universitária, 
reunida na Universidade Federal da Bahia, em Salvador, 
nos dirigimos a todos os estudantes brasileiros e suas 
entidades representativas, a cada Centro Acadêmico, 
Diretório Acadêmico, Diretório Central dos Estudantes, 
Executivas de Curso, Uniões Estaduais e especialmente a 
União Nacional dos Estudantes, para lhes trazer uma 
informação e fazer um chamado. 

No último dia 21 de março, o Congresso Nacional 
aprovou o pedido do deputado João Matos (PMDB/SC) 
para instalação de uma Subcomissão Especial para 
agilizar a tramitação do Projeto de Lei 7200/06 desta 
reforma universitária.  

Nós, que fomos a Brasília em 9 de novembro de 2006 
numa Caravana de 400 estudantes apoiada por  100 
entidades pedir a Retirada desse Projeto de Lei temos que 
voltar. Agora numa marcha com muito mais representação 
e força. 

 

Colegas! 

Reafirmamos a convocatória desta 2ª Plenária 
Nacional: 

“Lula foi reeleito por mais de 58 milhões de votos 
contra o representante das privatizações e do 
desmantelamento dos serviços públicos, como a 
educação. 

58 milhões que querem viver, como a juventude quer 
ter um futuro, e precisa de uma universidade pública. 

Mas esse Projeto de Lei tem um conteúdo contrário ao 
que o povo votou.Ele prevê uma disputa entre as 
instituições pelas verbas, através de critérios de 
‘produtividade’. Ao invés de lutarmos todos juntos por mais 
verbas, uma instituição lutaria contra a outra pelos 

mesmos parcos recursos. Seria a desagregação do 
sistema universitário nacional.  

O projeto encoraja as escolas a se financiar com mais 
taxas e venda de serviços, mantém as fundações ‘de 
apoio’ e desqualifica os docentes pela flexibilização do 
regime de trabalho. Para viabilizar tudo isso, o PL 7200/06 
prevê enganosos conselhos de participação da ‘sociedade 
civil’ para nos integrar a essa política. 

Essa reforma não atende as reivindicações históricas 
do movimento estudantil, como destinação das verbas 
públicas apenas para a educação pública, o acesso de 
todos à universidade pública e gratuita, verba rubricada 
específica do Orçamento para a assistência estudantil. 

O projeto também não revoga a Lei de Mensalidades 
9870 do governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB), 
que institui aumentos anuais de mensalidade e dá o 
“direito” das escolas particulares impedirem a matrícula 
dos alunos por falta de pagamento de altas mensalidades 
(inadimplentes).” 

 

Colegas! 

Aqui pudemos ouvir depoimento de estudantes da 
Universidade de Pernambuco cujo governo estadual não 
repassou as verbas e aprofunda a cobrança de 
mensalidades, negando a gratuidade numa universidade 
pública. Na Universidade Católica de Salvador recebemos 
o depoimento da ocupação de 1200 estudantes 
inadimplentes proibidos de se matricularem pela 
famigerada lei de mensalidades. Na Universidade do 
Estado da Bahia as verbas foram bloqueadas e os 
professores preparam uma greve. Na USP de São Carlos 
estudantes ocupam um bloco de salas de aula 
reivindicando a construção de mais um bloco de moradia 
estudantil e o fim das bolsas moradias investindo essas 
verbas em vagas permanentes no alojamento da 
universidade. 

Também soubemos da realidade de universidades que 
cobram pesadas taxas de estudantes como na UFMG. 



Delegados de estudantes secundaristas afirmaram que 
querem estudar em universidades públicas, por isso 
participaram da 2ª Plenária. 

Essa realidade e causada pela falta de verbas, pela 
falta de vagas nas universidades públicas. Mas essa 
reforma não garante ampliação das verbas, não garante o 
direito de estudo de milhares de inadimplentes que querem 
estudar e são expulsos de suas faculdades.  

 

Colegas!  

Não podemos negligenciar o significado deste Projeto 
de Lei e permitir que esta ameaça real siga em frente. 

É possível enfrentá-lo! Para isso, nós, delegados das 
entidades presentes chamamos à ampla unidade do 
movimento estudantil, com uma única condição: a 
exigência que o governo retire o Projeto de Lei 7200/06.  

Chamamos também professores e servidores para 
discutir em suas entidades sindicais essa luta que diz 
respeito a todos os componentes da comunidade 
acadêmica. 

Nós podemos vencer! 

Agora, no processo de preparação do Congresso da 
UNE no final mês de junho, temos uma oportunidade de 
ampliar a discussão a respeito desta questão e fazer um 
verdadeiro esclarecimento sobre o que está em jogo entre 
os estudantes, nas salas de aula, independente das 
diferenças entre as várias teses em disputa dentro da 
UNE. 

Por isso nos dirigimos a todos estudantes e suas 
entidades estudantis, aos Centros e Diretórios 
Acadêmicos, DCEs e Executivas de Curso, para 
organizarmos em conjunto a continuação desta luta. 
Afirmamos que esta é também uma responsabilidade da 
diretoria da UNE, que deve ocupar seu lugar junto às 
reivindicações estudantis!  

Esse PL 7200/06 está longe das reivindicações da 
UNE para a universidade pública, gratuita e de qualidade 
para todos.  

Vamos juntos organizar uma MARCHA DE VOLTA A 
BRASÍLIA em 29 de Agosto para exigir do presidente da 
república e ao congresso nacional as retirada do Projeto 
de Lei 7200/06.  

Só a Retirada do PL 7200/06 pode unir todos aqueles 
que são contra, aqueles que propõem emendas ao Projeto 

de Lei em favor dos estudantes e ainda aqueles que têm 
dúvidas sobre a Reforma Universitária. Estamos 
convencidos, pela experiência da caravana, de que os 
estudantes se mobilizarão para fortalecer a marcha de 
forma combativa e não como uma denuncia vazia ou um 
espaço para palanque de grupos políticos. 

Vamos voltar a Brasília, vamos bater na porta dos 
responsáveis. Vamos bater na porta do presidente Lula e 
do Ministério da Educação e exigir deles a retirada. Vamos 
também ao Congresso e do Senado para dizer a mesma 
coisa. Não vamos deixar palavras ao vento. O que 
queremos é defender a universidade pública e os 
estudantes do ensino privado. 

 

Colegas! 

Neste primeiro semestre propomos a realização de 
uma Semana Nacional pela Retirada da Reforma 
Universitária entre os dias 11 a 15 de junho. Propomos 
ainda estabelecer um objetivo de passarmos em 2000 
salas de aula explicando e mobilizando pela retirada até a 
Marcha Nacional de Volta a Brasília pela Retirada desta 
Reforma Universitária. Vamos massificar a coleta de 
assinaturas do abaixo-assinado e levar mais de 10.000 
assinaturas para Brasília. 

Propomos também que cada estado onde for possível 
seja organizadas Plenárias Estaduais e Regionais. 

 

Caros colegas: 

Nos dirigimos a vocês, estudantes, para se unir nessa 
batalha por uma Marcha Nacional de Volta a Brasília 
pela Retirada desta Reforma Universitária. Uma marcha 
onde todos os estudantes vão ter seu lugar.  

Essa batalha passa pela discussão em cada sala de 
aula, cada corredor de universidade, cada curso. Significa 
de modo independente arrecadarmos os meios materiais 
para voltarmos em Brasília e levarmos nossa 
reivindicação.  

Daqui de Salvador, lançamos essa carta convocando 
estudantes para construírem a Marcha Nacional de Volta 
a Brasília pela Retirada desta Reforma Universitária  
(PL 7200/06) em 29 de Agosto.  

Junte-se a nos nessa campanha!  

Salvador, 15 de abril de 2007 

 
COORDENAÇÃO NACIONAL DA CAMPANHA PELA RETIRADA  

DESTA REFORMA UNIVERSITÁRIA  (PL 7.200/06): 
 

DCE-Livre da UFSCar, DA de Teatro Unirio, CAHis-UTP, DACom-UFJF, DCE-UFMT, CASS-UFRJ, CACIS da UFU, DAFono-
UFBA, DAEF-UFBA, DCE-UFBA, DAFIS-UNEB, DAFA-UNEB, DAN-UNEB, DAEN-UNEB, DAPed-UNEB, CAHIS-UFPR, 

ENEFI, EXNEEF, DAENF-UFBA, DAEF-UCSal, DCE-UNCISAL, DENEFONO, DAPED-UCSal, DA Fisioterapia UNCISAL, 
DAPED-UFBA, DATO-UNCISAL, CABIO-UFSCar, CAASO-USP (São Carlos), CAMAT-UFSCar, DAAS-UNEB 

 

www.retiradadopl7200.net • retiradadopl7200@yahoo.com.br 


