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Chapa Contra-Atacar DCE UFGD
Apresentação

Com a ascensão da direita tanto na esfera do governo quanto nos discursos do dia a dia,

construir e fortalecer as lutas sociais torna-se crucial. Os ataques que atingem preferencialmente

os grupos de mulheres, LGBTQIA+, negros, povos originários e indígenas… expõem e

reforçam o racismo, o patriarcado, a xenofobia e etc, que encontram-se enraizados na estrutura

social brasileira. Além dos desmontes do governo Bolsonaro (PSL/NOVO), que ultraja direitos

sociais, civis e até mesmo individuais, com base nos discursos sobre a “moralidade e os bons

costumes”, aliados as fake news que contribuíram para o crescimento da política do ódio, que

almeja o autoritarismo, a milícia e a ditadura. Compreendemos que é imprescindível Contra-

Atacar.

“Não passa disso, não me engana

Que eu sou Sulamericano de Feira de Santana
Avisa o americano Eu não acredito no Obama

Revolucionário, Guevara
Conhece a liberdade sem olhar no dicionário

Sem olhar no dicionário, ele conhece a liberdade
Vamos que vamos, vou traçando vários planos

Vou seguir cantarolando pra poder contra-atacar”

A inspiração do nome da chapa surge a partir da música Sulamericano da banda soteropolitana

BaianaSystem. Os ataques dos governos liberais (incluindo o governo Bolsonaro) se deram de

forma baixa e desprezível, com o intuito de bombardear o psicológico dos e das militantes, que

resultou na desmotivação e, consequentemente, na fragilização dos movimentos. Por isso, nos

levantamos para Contra-Atacar. Assegurando os direitos dos e das estudantes e a defesa do

ensino público, gratuito, plural, laico, de qualidade, popular e libertador. Estabelecendo

ambientes democráticos e assegurando a continuação da existência desses ambientes. Que assim

a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) possa cumprir com sua funções básicas de

pesquisa, ensino e extensão, promovendo a cultura tanto científica/acadêmica quanto social,

esportiva e política, dialogando com as demais entidades que compõem a nossa universidade e

que, sobretudo, não deixe de lado seu caráter político, de universidade que deve ser do e para o

povo e servir aos interesses dos e das trabalhadoras.



analise de conjuntura
A situação que o sistema internacional se encontra é de uma onda de direcionamentos políticos

baseados nas exclusões, preconceitos e ameaças à democracia e os direitos conquistados. O

Brasil, e consequentemente, o Mato Grosso do Sul e a cidade de Dourados se encontram nesta

mesma conjuntura. O que podemos observar na realidade da política nacional é um movimento

articulado de repressão de direitos básicos e fundamentais. Todos os setores se encontram

ameaçados diante deste governo. Com isso, estamos falando de saúde, questões ambientais,

Direitos Humanos, arte e educação. A Universidade e a ciência passam por uma fase de

descrédito e questionamentos desonestos a respeito de sua legitimidade e veracidade. O governo

atual utiliza de mecanismos institucionais para promover tal estranhamento. É claro que o

conhecimento é um inimigo perigoso para um sistema político que desconsidera e/ou inibe

problemáticas vigentes diante da sociedade. É imprescindível que, diante destes momentos de

crise da educação, a Universidade se fortaleça cada vez mais para produzir, resistir e,

principalmente, possa avançar. É necessário que busquemos reafirmar nossa presença e função

tanto na sociedade acadêmica quanto fora dela. Para isto, as entidades que compõem as

faculdades, os Centros Acadêmicos, os projetos de pesquisa, ensino e extensão, o DCE, as

Câmaras e Conselhos Superiores dentre outros, devem ser incentivados, fortalecidos,

conscientes e ocupados por nós estudantes. Temos que ocupar e politizar os espaços para que

sejam promotores dos nossos sonhos.

UFGD sob intervenção
No dia 11 de junho de 2019 a UFGD sofreu um ataque a sua autonomia quando o Ministro da

Educação nomeou uma reitoria interventora, desrespeitando o processo de consulta prévia e

construção da lista tríplice realizada pela universidade. O Ministério da Educação (MEC) não

respeitar a decisão feita por maioria dos discentes, docentes e técnicos é também não respeitar a

liberdade de escolha desses sujeitos e o caminho que a comunidade acadêmica da UFGD

pretende seguir com a instituição. Esta, porém, não é a única forma de retirar a autonomia

universitária, o que inclui cortes de verbas, cortes de bolsas de mestrado e doutorado de

agências que fomentam a pesquisa nacional e a não manutenção de alguns espaços de debate.

Todos estes outros atos por meios institucionais também impossibilitam a autonomia

universitária de acontecer. A chapa Contra-Atacar, enquanto coletivo de estudantes que

apreciam e buscam a autonomia universitária, defende o direito de auto-organização dos

estudantes e trabalhadores da UFGD, o direito de escolha e, mais ainda, o de que possamos

decidir e construir nosso espaço todos os dias.
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“(...) uma sociedade que não se pretende pensante, nem tampouco crítica,

gera uma universidade descomprometida com os problemas reais do

povo. Por sua vez, esta universidade passa a cumprir outra função: a de

contribuir para o “progresso” da sociedade em função da manutenção de

suas injustiças, e não de sua superação.” (Movimento por uma

Universidade Popular, cartilha Orientação à criação e funcionamentos de

grupos estudantis de extensão universitária)

É inegável que a universidade que temos hoje, cumprindo com o fim pelo qual foi criada,

é respaldada nos moldes burgueses capitalista e, com isso, que seus respectivos

interesses expressam-se nas ações diárias das mesmas. Nesse sentido, primordialmente

no cenário atual, temos as variadas tentativas de suas consolidações, como as crescentes

deformações mercantilistas e privatistas em curso, seja com o nome FUTURE-SE, os

falsos valores da meritocracia, o empreendedorismo e demais verbetes da moda. No

entanto, não podemos permitir que se apaguem e se cessem os conhecimentos e lutas

democráticas, inclusivas, participativas, proativas, representativas, horizontais, dialogais

e combativas conquistas que tivemos até aqui. Diante disso, que busquemos cada vez

mais criar uma nova sociedade e frear os retrocessos sociais defendendo

intransigentemente o caráter público, popular e autônomo da universidade: uma

universidade de todos e de todas e para todos e todas, ou seja, através da integração

efetiva entre ensino, pesquisa e extensão, como também que recuse uma formação

produtora e reprodutora das ilhas de excelência, e que rompa os muros universitários,

enciclopédicos e academicistas construindo, assim, uma unidade real. Sendo ela, pois,

um instrumento de transformação da sociedade, e não só mais uma instituição

reprodutora de suas mazelas.
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Grupos de Trabalho (GTs)
“Educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles que sabem que pouco

sabem, em diálogo com aqueles que, quase sempre, pensam que nada sabem, para que

estes, transformando seu pensar que nada sabem em saber que pouco sabem, possam

igualmente saber mais.” (Paulo Freire)

Os Grupos de Trabalho devem seguir essas palavras do mestre Paulo Freire. A divisão de

tarefas ocorre como estratégia de atuação, mas que não limita ou sobrecarrega as partes.

Todos os membros da gestão trabalharão, em conjunto, pela construção do Movimento

Estudantil (ME) e estarão a disposição dos e das estudantes da UFGD e de suas

entidades representativas para mediar e defender nossos interesses.

Seguem, portanto, os GTs e seus objetivos:

Grupo de Trabalho de Administração

O GT de Administração se divide entre as áreas de Secretaria e Finanças. A

administração irá trabalhar com a organização interna do DCE, garantindo que ele

funcione através da participação horizontal e democrática de seus/suas integrantes. Serão

propostas ações de captação de recursos, assim como a divulgação periódica de boletins

e prestações de contas. Para além disso, uma das prioridades é seguir o estatuto aprovado

este ano em Assembleia pelo DCE, zelar pela regularidade de respostas do email e pelas

finanças pertencentes ao DCE.

Grupo de Trabalho de comunicação

O GT de Comunicação possui a função de diálogo interno do DCE e também com todos

os acadêmicos da UFGD. Para que continuemos construindo um DCE de diálogo e que

seja o mais horizontal possível, vamos trabalhar a comunicação com a base, os Centros

Acadêmicos, e também agitar nossas redes para estar presente na vida de todos e todas as

estudantes.
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Queremos que todos/as sejam parte efetiva e decisória dos processos e atividades que forem

construídas, por isso a importância de articular, junto às entidades de base, os informes do ME.

Além disso, outra tarefa considerada prioridade é a de incluir a UFGD no cenário nacional de

lutas e mobilizações, sendo também uma propulsora do ME em outros espaços, como escolas,

universidades e cursos diversos.

Grupo de Trabalho de Permanência Estudantil
Fornecerá respaldo aos estudantes para garantir a permanência na universidade, bem como

promover ações que visem a democratização do acesso, compreendendo que acesso e

permanência são bandeiras de responsabilidade social do DCE que devemos defender a todo

momento. Temos o compromisso de reivindicar junto à Reitoria e a Pró-reitoria de Assuntos

Comunitários e Estudantis (PROAE) a garantia dos direitos de permanência através das

políticas de assistência estudantil, priorizando ações e projetos que visem melhores condições

financeiras, de saúde mental e física, de transporte, alimentação e em todos os âmbitos possíveis

para o bem viver dos e das estudantes.

Permaneceremos!

Grupo de Trabalho de Formação Política

Será um espaço de debate coletivo, com o objetivo de construir um ME forte, amplo, combativo

e unido frente aos desafios impostos pela sociedade capitalista e pelo governo Bolsonaro, que é

inimigo da educação e dos estudantes e trabalhadores. Com este GT pretendemos construir

espaços para pensarmos qual universidade queremos, que seja autônomo e com nossas bases (os

CAs), com poder de mobilização para alcançar suas próprias conquistas. Em suma, um espaço

para novos lutadores e lutadoras sociais que almejam uma educação emancipadora e popular.

Grupo de Trabalho de Cultura e Integração
Será para realizar e apoiar projetos que visem a interação entre todos e todas as universitárias.

Este eixo será responsável por incentivar atividades dentro do espaço da universidade, inclusive

no espaço do DCE, aberto a todos e todas, com temáticas culturais, artísticas e esportivas e que,

através de ações como festivais, performances e campeonatos as experiências na universidade se

tornem mais inclusivas e prazerosas a fim de que o contato com a diversidade de saberes nos

estimule a desfrutar da consciência de coletividade dentro do espaço universitário. A integração

entre os cursos e suas entidades representativas será incentivada para que “universidade” seja

uma prática, não somente um título institucional.
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