
Plano de gestão 2012 – 2013 

Executiva Nacional de Estudantes de Letras 

Secretaria de Movimentos Sociais 

 

1) Promover a politização da EXNEL, bem como do ENEL, em todas suas 

instâncias. Garantir que a entidade e o encontro nacional sejam ferramentas que 

divulguem, discutam, promovam e organizem a luta dos estudantes em defesa de 

uma educação verdadeiramente pública e de qualidade.  

2) Criar espaços de discussão dentro do ENEL que promovam uma concepção de 

Movimento Estudantil enquanto Movimento Social combativo, radicalmente 

contrário à criminalização.  

3) Integrar a luta dos estudantes à luta de Movimentos Sociais como MST, Via 

Campesina, MTST, MNU, Uneafro, Tribunal Popular, Movimento de 

Trabalhadores Desempregados, Movimentos feministas, Movimentos de 

combate à homofobia, Movimentos de moradores de favelas e periferias, entre 

outros. 

4) Integrar a luta dos estudantes às lutas da classe trabalhadora, por meio do 

contato com centrais sindicais (CSP-Conlutas e Intersindical) e sindicatos 

diversos.  

5) Integrar a luta estudantil à luta dos professores e demais trabalhadores da 

educação. Promover, nesse sentido, o contato direto com associações de 

professores (ANDES, Associações Estaduais, Associações de docentes de 

diversas Universidades, etc). 

6) Garantir a presença de representantes dos referidos Movimentos e entidades no 

ENEL, criando espaços para a interação e debate destes com os estudantes. 

7) Garantir o posicionamento da EXNEL em apoio à luta dos Movimentos Sociais 

e contra a criminalização e repressão dos mesmos. 

8) Representar a EXNEL em encontros e atividades de Movimentos Sociais, 

garantindo o apoio da entidade a estes. 

9) Utilizar a Secretaria como uma ferramenta política para a construção de espaços 

de formação junto aos movimentos sociais (como o Estágio Interdisciplinar de 

Vivência, organizado pelo MST). 

10) Promover a discussão acerca das cotas sociais e raciais nas Universidades 

públicas. Criar espaços de debate, de modo a promover o entendimento das 

mesmas como reinvindicações históricas dos movimentos sociais. 

11) Fomentar a o debate a respeito da organização do Movimento Estudantil em 

nível nacional. Criar espaços onde sejam discutidas as posições recentemente 

defendidas pela histórica União Nacional dos Estudantes. 

12) Criar uma página no Facebook que divulgue informações concernentes à luta 

dos estudantes, trabalhadores e movimentos sociais em todo o mundo. 

13) Defender, na EXNEL, o método da democracia popular historicamente utilizado 

pelos movimentos sociais e pela classe trabalhadora. Zelar, portanto, para que 



todas as gestões sejam amplamente participativas, democráticas e legitimadas 

em meio a um processo de eleição verdadeiramente politizado. 


