
Há hora de somar
E hora de dividir.
Há tempo de esperar
E tempo de decidir.
Tempos de resistir.
Tempos de explodir.
Tempo de criar asas, romper as cascas
Porque é tempo de partir.
Partir partido,
Parir futuros,
Partilhar amanheceres
Há tanto tempo esquecidos.
Lá no passado tínhamos um futuro
Lá no futuro tem um presente
Pronto pra nascer
Só esperando você se decidir.
Porque são tempos de decidir,
Dissidiar, dissuadir,
Tempos de dizer
Que não são tempos de esperar
Tempos de dizer:
Não mais em nosso nome!
Se não pode se vestir com nossos sonhos
Não fale em nosso nome.

(...)
É tempo de lutar
É tempo de festa, tempo de cantar
As velhas canções e as que ainda vamos inventar.
Tempos de criar, tempos de escolher.
Tempos de plantar os tempos que iremos colher.
É tempo de dar nome aos bois,
De levantar a cabeça
Acima da boiada,
Porque é tempo de tudo ou nada.
É tempo de rebeldia.
São tempos de rebelião.
É tempo de dissidência.
Já é tempo dos corações pularem fora do peito
Em passeata, em multidão
Porque é tempo de dissidência
É tempo de revolução.
(Mauro Luis Iasi)
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E PROGRAMAÇÃO DA FORMAÇÃO – DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO 

 

Sexta – 14.10 (14:00 h – 18:00 h) 

 

- Mística 

- Debate de problemas cotidianos 

 - Sistematização 

- Debate do texto: “O papel do MEEF na reorganização do Movimento Estudantil: 

Ir ou não ir além da UNE?” (págs. 1 a 5 e 9 a 10) 

 - Sistematização 

 

Sábado – 15.10 (2 turnos) 

 

1º Turno (08:00 h – 12:00 h) 

- Debate de texto: “A transnacionais nas universidades - a educação contra o povo” 

- Sistematização 

 

2º Turno (14:00 h – 18:00 h) 

- Debate de problemas com relações partidárias 

- Organização [Texto: “Trabalho de base entre os Estudantes”] 

 - Debate 

 -Sistematização 

- Fechamento 

 

 

Textos Complementares: 
 
- Universidade pública: o sentido de nossa luta (Ivo Tonet) 
- Enterrar a Insepulta UNE: Avançar na Organização do Movimento Estudantil. (Tese para o Congresso de 
Estudantes da UFPR) 
- Entre o Atraso e a Precocidade, Entre o Velho e o Novo Nem UNE nem Nova Entidade (Coletivo Outros 
Outubros Virão, 2009) 
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O papel do MEEF na reorganização do Movimento Estudantil: 
Ir ou não ir além da UNE? 

Rafael L. W. Góes 

Introdução 

Quem ainda está vivo não diga: nunca 
O que é seguro não é seguro 
As coisas não continuarão a ser como são 
Depois de falarem os dominantes 
Falarão os dominados 
Quem pois ousa dizer: nunca 
De quem depende que a opressão prossiga? De nós 
De quem depende que ela acabe? Também de nós 
O que é esmagado que se levante! 
O que está perdido, lute! 
O que sabe ao que se chegou, que há aí que o retenha 
E nunca será: ainda hoje 
Porque os vencidos de hoje são os vencedores de amanhã 
(Bertold Brecht) 

As revoluções proletárias (...) se criticam 
constantemente a si próprias, interrompem 

continuamente seu curso, voltam ao que parecia 
resolvido para recomeçá-lo outra vez, escarnecem com 

impiedosa consciência as deficiências, fraquezas e 
misérias de seus primeiros esforços, parecem derrubar 
seu adversário apenas para que esse possa retirar da 

terra novas forças e erguer-se novamente, agigantado, 
diante delas, recuam constantemente ante a 

magnitude infinita de seus próprios objetivos até que 
se cria uma situação que se torna impossível qualquer 

retrocesso. 

(Marx , no 18 Brumário de Louis 
Bonaparte) 

Este texto é uma contribuição ao debate sobre a situação do movimento estudantil no momento atual, como 
parte dos debates que vêm sendo travados dentro das instâncias do Movimento Estudantil de Educação Física 
(MEEF), e pretende apontar questionamentos e posicionamentos acerca dos rumos a serem debatidos no 
próximo ENEEF (2008, PoA). 

O MEEF vem cumprindo, desde a década de 50, com greves, manifestações e posicionamentos, papel 
fundamental nas discussões presentes na Educação Física, apontando novas concepções para área, superando 
suas visões militaristas ou esportivistas, atuando ativamente nos debates sobre os rumos das diretrizes 
curriculares do curso, ou da regulamentação da profissão, sendo um pólo de resistência no interior da Educação 
Física. 

O MEEF também cumpre a partir de sua organização, um papel fundamental nas lutas do movimento estudantil 
em geral, impulsionando a articulação com outras executivas a partir do Fórum de Executivas e Federações de 
Curso (FENEX), das lutas contra o sucateamento e privatização das universidades, se posicionando 
categoricamente contra a Reforma Universitária do Governo Lula, FMI e Banco Mundial. 
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Neste sentido, os debates mais candentes do movimento estudantil, também têm polarizado o MEEF nos 
últimos anos, principalmente a partir da entrada do Governo Lula em 2003. Pretendemos neste sentido, buscar 
contribuir de forma mais qualificada com o debate que vem sendo feito, de forma que auxilie a colocar a 
ExNEEF em um novo patamar dentro da reorganização que vem acontecendo do movimento estudantil, se 
localizando de forma coerente neste novo momento que começa a surgir. 

Um pouco de história 

Para uma análise séria sobre a atualidade do movimento estudantil, consideramos necessário entender um 
pouco de seu contexto histórico. Não pretendemos aprofundar aqui uma simples descrição de fatos, mas 
discutir sobre os diferentes momentos em que passou o movimento estudantil. 

Antônio Mendes Júnior, na obra "Movimento Estudantil no Brasil", apresentada em 1982, classifica as fases do 
movimento estudantil em quatro bem distintas: 

1) Fase de atuação individual - ocorreu no final do período colonial e início do Império. Caracteriza- se por não 
existirem entidades ou organizações; 

2) Fase de atuação coletiva - ocorreu no Segundo Império, Primeira República até o início do Estado Novo, em 
1937. 

3) Fase de atuação organizada - inicia-se em 1937, com a criação da União Nacional dos Estudantes (UNE) até 
1968, por ocasião do Decreto do Ato Institucional Nº5. 

4) Fase de atuação clandestina - inicia-se com a clandestinidade em 1968 até pouco antes da retomada da 
UNE, em 1979. 

Cada uma destas fases apresentou características políticas bastante distintas: em sua primeira fase o 
movimento estudantil era caracterizado pela dispersão, com algumas lutas isoladas, como a redução dos preços 
dos bondes no Rio de Janeiro e a tentativa de impulsionamento de diversas iniciativas, como o I Congresso 
Nacional de Estudantes, que aconteceu em 1910. 

Na segunda fase destacada pelo autor, houveram ainda momentos bastante distintos, é neste período, mais 
exatamente em 1937, que nasce a União Nacional de Estudantes (UNE), primeiro bastante atrelada ao MEC, 
devido também ao grande grau de despolitização dos estudantes e a elitização do ensino na época, vindo a 
protagonizar lutas importantes somente na década de 50, com a campanha "O Petróleo é nosso" e a realização 
de Seminários sobre propostas do movimento estudantil para as universidades. 

Mas é a partir da década de 60 que a UNE se massifica, com campanhas como a UNE volante, apresentando a 
proposta de Reforma Universitária do movimento estudantil, a criação dos Centros Populares de Cultura (CPCs) 
e iniciativas como a Greve do 1/3, que mobilizou milhares de estudantes em defesa da representatividade nos 
Conselhos acadêmicos. 

Mas é justamente junto a crescente organização estudantil que estoura no Brasil a ditadura militar, jogando o 
movimento estudantil na ilegalidade. A UNE assim passa a ser um dos principais pilares de enfrentamento com 
o regime militar, mas pelo seu isolamento em relação à classe trabalhadora, vai também sendo derrotada, 
culminando no Congresso da UNE de 1968 em Ibiúna, onde cerca de 1000 estudantes são presos. A partir 
deste momento o movimento estudantil vai entrando em um profundo refluxo, que só viria a ser revertido no 
final da década de 70, início de 80, junto à retomada das mobilizações dos trabalhadores. 

É neste período que podemos assinalar, em nossa opinião, um novo ciclo, não apenas do movimento estudantil, 
mas também da organização dos trabalhadores. Em 77/78 começam a acontecer grandes greves operárias no 
ABC paulista, que derrotam os pelegos que defendiam a patronal e começam a gestar um novo movimento 
sindical, com base na independência dos trabalhadores frente a patrões e governos. 
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Essas mobilizações também surtem efeito no movimento estudantil e a UNE tem seu Congresso de 
reconstrução em 1979, em Salvador. A partir de então, apesar de amplas divergências internas passa a 
protagonizar importantes mobilizações como as Diretas Já, passando por um amplo período de reorganização. 
No final da década de 80 inclusive, sua direção majoritária é derrotada por setores mais à esquerda, mas tais 
setores não sustentam a posição na entidade, devido também a certo grau de burocratização e apatia já 
estabelecido na mesma. 

Mas é na década de 90, apesar de grandes contradições e o protagonismo na luta pelo Fora Collor, que a UNE 
aprofunda seu processo de afastamento e traição aos estudantes, inicialmente apoiando a posse de Itamar 
Franco, vice que assume o posto de Fernando Collor, não chamando eleições diretas após o impeachment do 
último, e posteriormente aprofundando seu distanciamento por meio da utilização de um direito conquistado: a 
meia-entrada para estudantes para benefício da entidade, perdendo a independência em relação a seu 
financiamento. 

Não é por acaso que surge neste período o Fórum de Executivas e Federações de Curso (FENEX), criado em 
Dezembro de 1992 no VI Encontro Nacional das Executivas (VI ENEX), realizado em Uberlândia/MG. 
Inicialmente se discutiu amplamente neste Fórum a necessidade de organização por fora da UNE, que 
apresentava demasiados desvios autoritários, colocando-se inclusive a possibilidade que este Fórum fosse se 
gestando como organização paralela à UNE por Federações como a FEAB (Agronomia). 

O Fórum cumpriu o papel na década de 90 de organizar importantes lutas, como contra o Provão e pelo Fora 
FHC, e foi se consolidando como uma articulação que ainda disputava os rumos da UNE, que na época, ainda 
que formalmente, apoiava tais lutas. 

O momento atual: a abertura de uma nova fase do movimento estudantil 

Após a ascensão do Governo Lula, algumas mudanças qualitativas aconteceram nas entidades da juventude e 
dos trabalhadores. Lula chegou ao poder após o desgaste dos planos neoliberais, e se postulava enquanto 
esperança para as mudanças necessárias no país. 

A entrada do ex-metalúrgico na presidência da república, ao contrário de significar mudanças de conteúdo na 
aplicação dos planos neoliberais, significou o aprofundamento dos mesmos, com cortes de verbas nas áreas 
sociais e já no primeiro ano de mandato (2003) a aprovação de uma Reforma da Previdência que significou a 
privatização da aposentadoria dos servidores públicos. Na educação a realidade não foi diferente, aprofundando 
o desmonte das universidades públicas e incentivo às privadas já iniciado no Governo FHC. Lula apresentou um 
projeto de Reforma Universitária fatiado, que significou a abertura ainda maior das universidades ao capital 
privado e o incentivo a programas como o PROUNI, que fortaleciam as privadas. 

No início das lutas que aconteciam contra esse projeto a UNE já demonstrou claramente de que lado estava: 
sem poder romper as amarras que havia construído em anos de conciliação, apoiou os principais projetos do 
governo, como o PROUNI, a Lei de Inovação Tecnológica e o PL 7200/06, com apenas algumas críticas 
pontuais. Enquanto isso o movimento estudantil começava a sair às ruas, mobilizando estudantes contra a 
Reforma do governo, fazendo greves em conjunto com professores em 2005, marchas à Brasília e buscando a 
unificação dos estudantes para derrotar tal projeto. 

Em 2004 surgiu a Coordenação Nacional de Luta dos Estudantes (CONLUTE), que foi uma importante iniciativa, 
ainda embrionária de organização dos estudantes por fora da UNE, promovendo um Plebiscito Nacional sobre a 
Reforma Universitária em 2004, e impulsionando muitas iniciativas em diversas universidades no país. A 
CONLUTE demonstrou grandes potencialidades, e hoje se coloca como parte da iniciativa de construção de algo 
maior, uma nova entidade estudantil forjada nas diversas lutas que vêm acontecendo. 

2007: o nascimento do novo  

"Nas recentes mobilizações o movimento estudantil 
reencontrou sua autonomia e afirmou uma capacidade 
de iniciativa própria e uma imaginação política que 
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permitiram sua constituição como um movimento 
independente, dotado de sua própria força"(Álvaro 
Bianchi, Emergência e contestação, 2008) 

Mas foi em 2007 que as lutas reascenderam de vez o movimento estudantil e se espalharam por todo país. 
Tudo começou com a ocupação da Universidade de São Paulo (USP) contra os Decretos do governador José 
Serra, que feriam a autonomia das universidades estaduais paulistas. A ocupação tomou grandes proporções, 
realizando Assembléias com mais de 2mil estudantes, durando cerca de 50 dias e conquistando importantes 
vitórias. 

A União Nacional de Estudantes podia muito bem ter buscado se inserir nesta luta, contra um presidenciável 
opositor do governo que defende, mas a UNE, mesmo tendo um DCE da USP que defendia suas posições na 
época, não botou os pés na ocupação da reitoria, mostrando o quão afastada está das lutas dos estudantes. 

Em Abril de 2007 o Governo Lula iniciou uma ofensiva para aprovar o REUNI, decreto que precariza a formação 
universitária e estabelece metas para que as universidades federais recebam recursos do governo. A luta contra 
este decreto, combinado com diversas mobilizações que aconteciam nas universidades resultou em muitas 
ocupações de Reitoria, impulsionadas pela Frente de Luta contra a Reforma Universitária e marcaram o 
nascimento de um novo movimento estudantil, organizado democraticamente em Assembléias e nas ocupações. 

Durante o ano de 2007, as posições votadas pela UNE em seu 50º Congresso (CONUNE), só reafirmaram o 
papel nefasto cumprido pela entidade. Após ter a abertura de seus trabalhos feita no corrupto Senado Federal, 
o Congresso aprovou uma resolução sobre educação, na qual mente descaradamente ao afirmar que o projeto 
de Reforma Universitária do governo é um marco na definição da educação como "bem público e dever do 
estado", colocando que as principais lutas da próxima gestão, na prática, devem servir para reafirmar o projeto 
do governo, indicou ainda em sua resolução de conjuntura "os avanços" do governo Lula e não aprovou uma 
linha sequer sobre a vergonhosa ocupação militar protagonizada por tropas brasileiras no Haiti. 

Em Outubro do mesmo ano, após grandes mobilizações contra o REUNI, a UNE definiu, como parte das 
resoluções de sua Diretoria, o projeto do REUNI como "um importante avanço no compromisso do Estado com 
a universidade pública", na contramão de todos os processos que aconteciam. Na realidade das universidades 
foi ainda pior: os defensores das posições da UNE se enfrentaram fisicamente com muitos estudantes que 
inviabilizavam antidemocráticos Conselhos Universitários que buscavam a aprovação do REUNI, passando 
definitivamente para o outro lado da trincheira da luta em defesa da universidade pública. 

Perguntas freqüentes sobre a UNE e a construção de uma alternativa para os 
estudantes 

A ruptura com a UNE não divide o movimento estudantil? 

Consideramos que devemos ser os maiores defensores da unidade do movimento estudantil, afinal juntos 
somos mais fortes, mas essa unidade deve defender a luta não apenas pelas bandeiras em defesa da educação, 
mas vá mais além, defendendo a construção de uma nova sociedade. Infelizmente a entidade mais antiga do 
movimento estudantil, a UNE, abandonou a defesa da universidade ao se colocar ao lado do governo em seu 
projeto de Reforma Universitária e do REUNI, dividiu o movimento estudantil assim, entre aqueles que 
mantiveram seus princípios e continuaram resistindo ao projeto que vem sendo aplicado para educação e 
aqueles que passaram para o outro lado. 

É por isso que defendemos construir uma nova unidade do movimento estudantil, baseada naqueles que não se 
venderam e mantém princípios. A Frente de luta contra a Reforma Universitária foi uma importante iniciativa 
neste sentido, mas vem demonstrando suas limitações na medida em que não avança em uma organicidade 
maior e vem deixando de tocar importantes iniciativas como o Plebiscito Nacional sobre o REUNI ou o Encontro 
Nacional de Estudantes, que reuniu cerca de 800 estudantes em BETIM-MG. 

A saída da UNE não enfraquece nossas lutas? 
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Acreditamos que a construção de uma nova entidade para o movimento estudantil é uma necessidade para o 
fortalecimento do movimento estudantil, e não o contrário. Isso acontece porque a UNE hoje vem 
desmobilizando os estudantes, semeando ilusões no governo Lula e enfraquecendo as lutas, se enfrentando até 
fisicamente com estudantes nas ocupações contra o REUNI, por exemplo. 

A construção de algo novo é uma necessidade para aumentar a organização do que começamos a ver ano 
passado. Caso tivéssemos em 2007 uma organização nacional bem estruturada apoiando as lutas que 
aconteceram poderíamos ter saído muito mais vitoriosos, e colocado em cheque a implementação do REUNI, 
isso foi uma das principais debilidades do movimento, que não conseguiu atingir um caráter unificado 
nacionalmente. 

É chegada a hora de construir outra organização dos estudantes? 

Achamos que a definição sobre esta questão deve se dar a partir de uma ampla discussão nas bases do 
movimento estudantil que culmine em um amplo e democrático Congresso Nacional de Estudantes, que 
delibere sobre o tema. 

Nós consideramos que as condições para se construir algo novo estam amadurecendo cada vez mais, e as lutas 
que se iniciaram em 2007 foram prova disso. A construção de uma nova entidade deve ser conseqüência destas 
mobilizações, sendo necessário que respeitemos o ritmo dos diversos movimento e entidades que vêm 
apontando para fora da UNE. É preciso que respeitemos os ritmos, mas não podemos esperar que todos 
venham construir, o que é nosso desejo, mas precisamos impulsionar essa iniciativa para que ela tome 
materialidade, e conquiste cada vez mais estudantes para suas fileiras. 

Não precisamos ainda conquistar mais apoio nas universidades pagas, que 
representam a maioria dos estudantes brasileiros, na qual a UNE se apóia? 

Acreditamos que mesmo aí, as lutas mais importantes não passam mais pelas campanhas da UNE. 
Recentemente tivemos a derrubada do Reitor da Fundação Santo André (FSA) e mobilizações contra o 
redesenho institucional na PUC-SP que colocaram em cheque a política da Reitoria. 

A UNE sequer colocou os pés nestas importantes mobilizações, e hoje se mantém nas pagas graças a acordos 
com Reitorias e à despolitização do movimento estudantil na maioria destas universidades. Acreditamos que a 
UNE não faz mais movimento estudantil real, morreu enquanto instrumento de luta dos estudantes, é por isso 
que precisamos romper com as velhas engrenagens e construir um novo movimento estudantil. 

 

Enterrar a Insepulta UNE: Avançar na Organização do 
Movimento Estudantil. 

 

 

A trajetória da União Nacional dos Estudantes 
 
 
É inegável a importante função que a UNE desempenhou na história de  organização  do movimento estudantil 
brasileiro. A partir de 1938, um ano depois de sua fundação, a UNE assume bandeiras políticas, dando um 
salto qualitativo no que se refere a organização nacional das e dos estudantes, estabelecendo relações com a 
classe trabalhadora. Desse período até a ditadura militar, a direção da UNE oscilou entre as diversas 
expressões políticas da época, da extrema direita até a extrema esquerda. Durante a ditadura militar, a UNE 
resistiu na defesa da democracia brasileira até ser desmantelada em 1968 pela repressão, no Congresso de 
Ibiúna/SP. A entidade se reorganiza em 1979, no ensejo da reorganização de toda a esquerda brasileira. 
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Desde sua re-fundação, em 79, vem trilhando uma trajetória similar à de instrumentos como a Central Única 
dos Trabalhadores e o PT, expressões resultantes de ricos processos de luta travados neste período. Apesar 
de seu forte caráter classista inicial, esses  instrumentos  (PT   e   CUT)  migraram gradativamente  da  esfera  
de  luta  e  organização  concreta  para  a  esfera  da  disputa  institucional, migração essa concretizada na 
década de 90. Das lutas nas ruas, transferiram-se os embates para os acordos de gabinete e as disputas 
eleitorais. A UNE acaba por acompanhar esta mudança. Em 1992, no movimento do Fora Collor, a UNE já não 
era mais vanguarda da organização nacional das e dos estudantes, indo a reboque dos DCE’s, que encabeçaram 
a luta.  
 
A conseqüência imediata foi o surgimento do Fórum Nacional de Executivas e Federações de Curso (FENEX), 
suprindo a demanda que a UNE já não supria. Depois disso, a UNE apóia a posse de Itamar Franco, vice que 
assume o posto de Fernando Collor, ao invés de lutar pelas eleições diretas. As distorções da UNE não param por 
aí. Em 2001, durante as greves nas universidades, o movimento estudantil precisou se organizar no comando 
nacional de greve, por fora da UNE, enquanto esta tinha como pauta máxima a meia-entrada. 

 

Em 2002/2003, com Lula chegando à presidência, a UNE se  acopla ao governo federal, cuja expressão 
simbólica foi a visita do Ministro da Educação Cristóvão Buarque ao Congresso da UNE. Na história mais recente 
os exemplos maiores foram a defesa, por parte da UNE, das principais contra-reformas da educação superior, 
como o Pro-Uni e o REUNI. Hoje, seu principal financiamento vem do governo federal, como forma de 
cooptação, determinando quais os caminhos que a entidade deve tomar. Esse financiamento não visa a 
construção de lutas objetivas, constituindo-se como uma verdadeira barreira ao movimento estudantil 
combativo. A UNE assim, não cumpre mais a função de instrumento de luta do movimento estudantil. 
 

 

Olhando mais a fundo 
 
A partir da década de 90, o movimento estudantil de massa, que re-fundou a UNE em 1979, recua, 
deixando a direção isolada no aparelho. Ao se descolar do movimento que a gerou, a entidade empreende um 
esforço para que continue existindo, gerando uma necessária burocracia que permita sua perpetuação, 
enrijecendo sua estrutura baseada no movimento de gabinetes. 
 
Ao mesmo tempo, ocorre a expansão do ensino superior particular no país, resultado da política neoliberal do 
governo, que altera significativamente a base social da UNE. As dificuldades de se estruturar o movimento 
estudantil combativo no interior das faculdades particulares permitem a perpetuação da velha forma, um 
movimento que não ameaça a supremacia dos investidores da educação privada, mas que permite a 
existência institucional de DCE’s e a tiragem de delegados para seus congressos e aí está todo o seu artificial 
apoio. A disputa pelo controle da UNE passa a ser a principal atividade das forças que a disputam. 

Apesar de depender das faculdades pagas para obter alguma legitimidade junto às e aos estudantes, a UNE não 
promove espaços de formação e só se aproxima da base para tirar delegados para os seus congressos. 

 

Além disso, a forma de tiragem de delegados é baseada em uma pequena representação de cada universidade e 

acordos entre as forças e partidos. Fraudes durante o processo de eleição ou credenciamento são usuais e se 

tornam método necessário para obter maioria nos espaços. Lutar por dentro da UNE hoje exige uma adaptação 

do movimento de esquerda aos seus métodos e estruturas, o que compromete as forças e energias militantes e 

desvirtua a luta concreta. É por isso que mesmo que a União da Juventude Socialista (UJS- PCdoB), atual grupo 

que ocupa a direção da entidade, perca a presidência, não tornará a entidade combativa. Seu fim como 

instrumento de organização do movimento estudantil combativo é comprovado na prática cotidiana do 

movimento, no qual a UNE atua mais como um entrave à luta do que como um elemento organizador. 
 

 
 



 

P
á
g
in
a
8
 

É possível usar seus espaços para ganhar militantes? É producente disputar as garrafinhas dos 

outros? 
 

Setores da esquerda afirmam (e acreditamos que o fazem sinceramente) que vale o esforço de ir aos espaços 
de UNE, pois lá estão estudantes que desconhecem todo o processo de degeneração da entidade e é possível 
trazê-los e trazê-las para o movimento combativo. Discordamos dessa avaliação, pois: 

1. Em termos quantitativos e mesmo qualitativos, os setores que atuam estritamente por fora da UNE, e em sua 
denúncia, conseguem acumular muito mais militantes do que os que tentam por dentro da entidade, como 
saltam aos olhos o avanço conseguido dentro das executivas de curso e DCE’s. 
2. Ir para os congressos legitima politicamente aquele espaço como democrático, já que possui em seu 
interior todo o  espectro  político,  o  que  é  facilmente  desmentido  na  prática  devido  às necessárias fraudes 
e outras práticas ilegítimas para que se consiga uma quantidade de delegados que possa fazer frente às 
organizações acostumadas a esses exercícios. 

3. Ir aos espaços e pagar sua inscrição ajuda a financiar a entidade. 

4. A disputa por militantes deve se dar nos locais de estudo, nas universidades. Deslocar sua militância para os 
congressos da UNE somente desvirtua o caráter que o movimento estudantil deve ter: o de combate direto. 

5. Direcionar as críticas à direção majoritária da UNE acaba por salvaguardar a entidade em si, gerando a 

falsa expectativa de que é possível ou até mesmo desejável disputar a sua direção e de que isso mudaria a 

característica da entidade. 
6. Ao defender a participação do movimento estudantil nos congressos da entidade nacional, seja por qual 
motivo for, acaba por defender a UNE, ficando isso expresso na defesa pelo não rompimento com a UNE nos 
congressos estudantis das universidades e das executivas de curso. 
7.  O simples ato de promover assembléias e eleições para tiragem de delegados ajuda a promover a UNE como 
referência estudantil, reafirmando-a. 
 
Essas práticas somente prestam um triste serviço para que o fétido movimento  estudantil expresso pela UNE 
continue insepulto. 
 
 

Fecha-se um ciclo, inicia-se um novo. 
 
 
Ao mesmo tempo em que nos esforçamos para impulsionar o novo, o velho ainda nos acompanha. Construir 
novas formas e novas práticas, não se trata de negar por completo as experiências passadas, mas de absorver 
as experiências e partir para a sua superação. O processo de organização concreta somente se dará a partir de 
um novo ciclo de lutas. O que está sinalizado é que saímos de um processo, o descrito acima, e  iniciamos  um  
novo,  ainda desconhecido para nós. 
 
O rompimento com a UNE deve se dar pelo entendimento de que sua estrutura já não mais serve ao  
movimento  estudantil  que  devemos  construir,  portanto  de  nada  adianta  criar  uma  segunda entidade 
que carrega em seu interior os vícios antigos trajados de um novo nome. De nada adiantará à organização dos 
estudantes se tentarmos superar o velho através de acordos de vanguarda que ainda refletem o espírito 
anterior, burocratizados e artificiais  devido  à  total estranheza da base estudantil. 
 
Romper com a UNE para construir um instrumento de cúpulas deslocadas das bases, por mais que carregue 
discursos e intenções combativas, não  passará de  criar  uma  imagem  espelhada da mesma. Por isso 
afirmamos que as iniciativas de construir a CONLUTE e mais atualmente de fundação de uma nova entidade 
não só estão longe de satisfazer a necessidade de organização do movimento estudantil, como ajudam a 
reproduzir o que estamos tentando superar. 
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Não somos reféns 
 
 
Está claro que a partir das necessidades, instrumentos surgem.  Quando a UNE começou a demonstrar sinais 
de falência, respostas do movimento estudantil combativo vieram imediatamente, como a FENEX e a Frente de 
Luta Contra a Reforma Universitária. Estes instrumentos, limitados em sua forma, desempenharam um papel 
importante em seu momento e desempenham um papel ainda mais importante enquanto tentativas de 
construção de formas novas de organização estudantil nacional e superação do quadro atual. 

 

Que fazer? 
 

A categoria ''base'' não é vazia de sentido. As bases são justamente o alicerce de apoio que torna possível uma 
direção conseqüente e qualquer iniciativa de acordos entre atuais direções são vazias, pois não existe uma 
base estudantil que permita uma movimentação e organização concreta da luta estudantil. O processo que se 
inicia deve lançar-se em busca de nova estrutura para o movimento estudantil. Devemos dessacralizar todos os 
pressupostos que temos de organização do movimento estudantil. 
 

Sabemos que alienado do movimento concreto, as entidades não passam de estruturas artificiais. Burocratizadas 
de forma que possam existir com fim em si mesmas. A UNE não está sozinha como representante desse 
processo de burocratização, mas todo o movimento estudantil está impregnado dessa prática. Centros 
Acadêmicos e DCE’s não passam de institucionalizações do movimento estudantil, bem como seus pifeis 
direitos de participação em instâncias decisórias dentro das universidades.  

 

O fetiche pelas entidades representativas muitas vezes atravanca o desenvolvimento de organização do 
movimento estudantil devido à dependência desses espaços. O próprio financiamento pela verba cedida de 
assistência estudantil gera uma dependência à instituição. O que devemos fazer é lutar pela independência do 
movimento estudantil às instituições, não só pela liberdade política, mas também pela liberdade estrutural. 

 

Defendemos: 
 
Enterrar o cadáver insepulto da UNE, não participando de seus espaços e denunciar sua falência; não participar 
das iniciativas de se fundar uma nova entidade na atual fase de fragmentação das lutas; fortalecer o 
movimento desde as bases, rompendo e denunciando a institucionalização do movimento estudantil e fortalecer 
a unidade do movimento estudantil em torno de suas bandeiras, independentemente das movimentações de 
cúpulas, para somente então cristalizar uma organização e direção nacional do movimento estudantil. 
 
 

Grupo de Estudantes da Universidade Federal do Paraná 

Tese elaborada para o Congresso de Estudantes – UFPR 
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 Entre o Atraso e a Precocidade, Entre o Velho e o Novo Nem 
UNE nem Nova Entidade 

 
 

“Eu estava sobre  

uma colina e vi o Velho 

se aproximando, 

mas ele vinha  

como se fosse o Novo”  

Bertolt Brecht 
 

 
O Coletivo Outros Outubros V irão é um campo de estudantes marxistas que atua em Curitiba e região. 
As posições defendidas neste texto partem do pressuposto de que a UNE é irrecuperável enquanto entidade 
combativa da esquerda, indisputável, a não ser para o oportunismo, e representante de um ciclo de luta de toda 
a esquerda brasileira que acabou em decadência, como PT e CUT. Portanto, achamos desnecessário 
fundamentar aqui o rompimento com a UNE. Para isto ler o “Enterrar a insepulta UNE: avançar na organização 
do movimento estudantil”, texto complementar a este. Partiremos diretamente para a polêmica sobre a nova 
entidade estudantil que está sendo proposta, e o Congresso Nacional de Estudantes (CNE) que está sendo 
convocado. 
 

O Ser Social Petista 
 

Antes de entrar no assunto da nova entidade, cabe dedicar algumas linhas para a caracterização do que 
chamamos de “ser social petista”. As práticas da esquerda se refletem na consciência dos militantes e são 
reproduzidas de geração em geração pelos mais velhos e aprendidas pelos mais novos, que as internalizam, 
num ciclo intermitente. As práticas são geradas pelas necessidades e condições que dado momento histórico 
impõe ou proporciona. Assim, por exemplo, certa verticalização e disciplina militar são práticas impostas por um 
período de clandestinidade. Inevitavelmente, a história avança e as práticas ficam. As historicizadas 
transformam-se num tipo especial de ideologia, como se militar ou esquerda fosse sempre a mesma coisa. 

 
O PT nos deixou de herança um conjunto de práticas que a esquerda ainda não conseguiu eliminar 
completamente, a saber, o hegemonismo, o personalismo, o aparelhamento partidário, o dispêndio de energias 
militantes para a criação de maiorias artificiais em congressos para ganhar votações, a tática eleitoral tornada 
objetivo final dos partidos, entre outras. Se queremos romper com o ser social antigo  e  criar  um  novo,  
devemos  romperimpiedosamente com as práticas antigas. Ao mesmo tempo, não sabemos e não podemos 
estabelecer de antemão como será o novo, de modo que as novas formas devem ser suficientemente elásticas 
em seu início, para se amoldar ao novo conteúdo ainda sendo gestado. Ou seja, “de nada adiantará a 
organização dos estudantes se tentarmos superar o velho através de acordos de vanguarda que ainda refletem 
o espírito anterior, burocratizados e artificiais devido à total estranheza da base estudantil”.[7] 

 
Assim, devemos perguntar: a forma como o Congresso de Estudantes está sendo convocado é minimamente 
elástica, neste sentido, ou, pelo contrário, é rígida e repleta de práticas hegemonistas? Analisemos alguns 
documentos da  ExNEEF e da ExNEL sobre esta questão,  Executivas consideradas pontas de lança no processo 
de superação da UNE. A Executiva de Educação Física, que discute a UNE desde a década de 1990, finalmente 
rompe no seu XXIX Encontro Nacional de Estudantes de Educação Física (ENEEF - 2008). Nas 
resoluções, propõe participar de “espaços por fora da UNE”, incluindo aí o CNE, mas não entra na Comissão 
Organizadora do Congresso e avalia não ser o momento de construir uma nova entidade, conforme as 

resoluções desse mesmo ENEEF[5]: 
 

 
19) Que a ExNEEF rompa com a UNE e priorize a formação e reestruturação de sua base, além de manter sua atuação 

no FENEX e construir outras lutas do ME. 
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20) A ExNEEF entende a importância de uma nova entidade para o Movimento Estudantil 

Geral porém não avalia a conjuntura como favorável para construção de uma nova entidade. 

21) A ExNEEF se propõe a participar e construir espaços por fora da UNE, de reorganização do ME combativo e de luta, 

inclusive um congresso nacional dos estudantes, levando em consideração as resoluções aprovadas neste ENEEF e as 

bandeiras históricas do MEEF. 

 
No entanto, o nome da ExNEEF aparece num documento da Comissão Organizadora, causando grande 
polêmica na Executiva, dividida entre os que interpretavam que “construir” o CNE seria participar da 
Comissão (majoritariamente militantes do PSTU) e os que interpretavam que “construir” seria levar a 
discussão para a base e divulgar o Congresso, sem participar da organização. A segunda tese prevalece e a 
Comissão Organizadora do CNE é obrigada a não citar mais o nome da ExNEEF nos seus documentos. Caso 
semelhante acontece com a Executiva de Letras. No XXIX Conselho Nacional de Entidades de Letras, 2009, 
aprova-se a “construção de uma nova entidade” e o Congresso Nacional de Estudantes para 2010, “após amplo 
debate sobre o assunto” em todos os CA’s e DA’s de Letras do Brasil. 
 

Novamente, a Comissão ignora as resoluções e convoca o Congresso para 2009, gerando conflito na 
Executiva. Resultado: a ExNEL retira-se da Comissão Organizadora do CNE. A isto tudo se soma o fato de o 
DCE da USP (hegemonizado pelo PSTU) ter apresentado na 3ª Reunião Nacional de Construção do CNE, 
realizada no Fórum Social Mundial de Belém, em 30 de janeiro de 2009, uma proposta de regimento do 
Congresso, discutida sem a base, já que era período de férias. Retornemos  à  nossa  pergunta:  o  Congresso  
que  está  sendo convocado  está  buscando superar os velhos vícios ou está repleto de práticas hegemonistas? 
A isto a Executiva de Letras responde[6]: 

 

Ele [o Congresso] se inicia antidemocraticamente, pois, ainda que tenha havido uma votação 

nessa reunião [na USP, aonde se deliberou sobre data e local para o congresso sem amplo debate 

com a base], ela não tem legitimidade para decidir algo que vai atingir (ou não) a todos os 

estudantes, mostrando claramente o distanciamento da base. 
 

 
Está mais do que claro que é a juventude do PSTU, na forma dos DCE’s, CA’s, Grêmios e Executivas de Curso 
que tem maioria, que está convocando o Congresso Nacional de Estudantes, com a declarada finalidade de 
sair de lá com uma nova entidade – usando todo o arsenal de práticas do ser social petista para consegui-
lo. Ora, mesmo não havendo uma grande movimentação em torno do CNE, o PSTU corre para fundar uma nova 
entidade, ao invés de tentar ao menos aglutinar as organizações que já romperam com a UNE,  levando em  
consideração o tempo  de  cada  uma.  De onde vem este estranho comportamento? 
 

O Fundamento Teórico das Ações do PSTU 
 
No O Programa de Transição, escrito por Leon Trotsky em 1936, consta que “as premissas objetivas da 
revolução proletária não estão somente maduras: elas começam a apodrecer. (...) A crise histórica da 
humanidade reduz-se à crise da direção revolucionária”. 

Ou como resume Nahuel Moreno[9]: 
 
 

Esta [a realidade] é repleta de desenvolvimentos desiguais e combinados de unidades 

contraditórias:  entre  a  situação  objetiva  da  classe  operária  e  do  povo  trabalhador  e  sua 

consciência; entre a capacidade de luta e organização, por um lado, e as direções reconhecidas 

que não querem lutar nem organizar, por outro. Essas e outras contradições resumem-se em uma 

fundamental: condições objetivas mais que maduras para o socialismo, falta de uma direção 

revolucionária do movimento de massas. 
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As palavras de Trotsky, no contexto em que foram escritas, é uma avaliação adequada da conjuntura – crise 
econômica global, traição da socialdemocracia alemã, vitória do fascismo e o mundo às vésperas da segunda 
guerra inter-imperialista. Mas, como é bem conhecido por todos, após a barbárie, o capitalismo, ao invés de 
“apodrecer”, entrou no seu maior ciclo de crescimento, a que se seguiram  outras  crises  e  outros  ciclos  
expansivos  do  capital,  outros  momentos  de ascensão  e   descenso   da   classe   operária,   outras   direções   
revolucionárias   que   lutaram   e capitularam. 
 
Mas algumas organizações, ao invés de lerem o Programa levando em conta o momento histórico no qual foi 
escrito, parecem pensar “se a situação estava assim em 1936, imagine hoje...” e o aplicam ao pé da letra para 
todas as situações, incorrendo em graves erros táticos e estratégicos. Por que tanta pressa em fundar uma nova 
entidade nacional dos estudantes? Porque “o principal obstáculo na transformação da situação pré-

revolucionária em situação revolucionária é o caráter oportunista da direção do proletariado” [10]. 
 
Ou seja, vivemos uma situação pré-revolucionária, e  a  única  coisa  impedindo  a “transformação da situação 
pré-revolucionária em situação revolucionária” são os aparelhos burocratizados (UNE, CUT, etc.) nas mãos de 
direções traidoras (UJS/PCdoB, Articulação/PT, etc.). Aplicando esta fórmula, se substituirmos estes  aparelhos 
por outros novos, com uma  direção revolucionária (no caso, o partido trotskista-morenista do PSTU), como 
variáveis numa equação, resolveremos o problema crônico dos movimentos de massas e dos trabalhadores: a 
crise de direção. 
 
Ora, que as direções são traidoras salta a vista, de modo que não há a menor dúvida. Mas esta é só a 
superfície do problema. E não cabe aos marxistas teorizar sobre a superfície dos problemas, mas sondá-los; 
tentar estabelecer, pela negação e por novas sínteses, os nexos reais entre o que salta aos olhos e as relações 
mais profundas que o determinam. Em outras palavras, compreender a realidade como síntese de múltiplas 
determinações. A tese das direções traidoras tem uma boa função de agitação, mas não ajuda em nada os 
quadros comunistas a compreenderem a realidade e atuar corretamente sobre ela. 
 
 

De Volta ao Materialismo 
 
 
As movimentações das massas estudantis acompanham às vezes mais próximas, às vezes com características 
muito peculiares, a dinâmica da luta de classes na sociedade, em especial no país em que está inserido. Os 
maiores partidos socialistas, hoje, ignoram o pilar central da teoria marxista, o materialismo histórico dialético, 
que define categoricamente que o que determina a consciência das massas, em última instância, são as 
condições objetivas de vida. 
 
Não são as organizações que definirão a necessidade ou não de construir um novo instrumento para o 
movimento estudantil, mas o próprio movimento, quando sentir a debilidade e estreiteza da sua 
espontaneidade. O que não equivale a dizer que as organizações não devem tentar pautar o movimento 
sobre esta necessidade. Devem-no, cotidianamente. Mas “sabemos que, alienadas do movimento concreto, as 
entidades não passam de estruturas artificiais, burocratizadas, de forma que possam existir com fim em si 
mesmas” e “romper com a UNE para construir um instrumento de  cúpulas  deslocado  da  base,  por  mais  que  

carregue  discursos e intenções combativas, não passará de criar uma imagem espelhada da mesma”.[7] 

 

O que permitiu a burocratização da UNE? Quais as condições objetivas que propiciaram a hegemonia da 
UJS/PCdoB e o atrelamento ao governo? A grosso modo, a separação, alienação, descolamento  e  
autonomização  da  entidade  da  sua  base  social,  o  movimento  estudantil combativo; e a  substituição, 
pela  direção burocratizada, da  antiga base social por uma  nova, “artificial”, garimpada nas universidades 
privadas, conseguida através de acordões com reitorias, patrocínio estatal-privado e baseada na despolitização 
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da juventude. 

 
A partir da década de 90, o movimento estudantil de massa, que refundou a UNE em 1979, recua, 

deixando a direção isolada no aparelho. Ao se descolar do movimento que a g erou, a entidade 

empreende um  esforço para que continue  existindo, gerando uma necessária burocracia que 

permita sua perpetuação, enrijecendo sua estrutura baseada no movimento de gabinetes.
[7]

 

 
O “movimento estudantil de massa” sai de cena junto com a classe trabalhadora, na tristeconjuntura da 
década de 1990: queda do bloco socialista, neoliberalismo, novo ciclo expansivo do capital, derrota mundial da 
classe, além, inclusive, da traição das direções, cooptação, transformação dos instrumentos de luta em 
instrumentos de ordem, burocratização. Vemos como é danoso existir uma entidade nacional sem uma 
pujança equivalente do movimento de massas, e que este só vem acompanhado de igual força da classe 
trabalhadora; vemos como um aparelho deste tamanho suga os melhores militantes, debilita o trabalho de 
base, e burocratiza independentemente da boa vontade e combatividade da direção.  
 
O contrário deste cenário é quando o movimento é massivo, e os militantes são tão numerosos que a entidade 

nacional não é um suplício, mas um facilitador, quando o papel da direção não é arrancar ao filistinismo1 

cotidiano o movimento, pela força das palavras de ordem, mas organizar o movimento realmente existente. Há 
hoje no Brasil uma movimentação das “massas estudantis” suficientemente grande para justificar a criação de 
uma nova entidade? Nosso critério de medição não pode ser a ascensão da esquerda às diretorias de 
alguns DCE’s e Executivas de peso pelo Brasil – ou seja, pela quantidade de apoiadores e votantes com que 
conta  o  ME combativo no país  – e  sim  pelo número de militantes  em movimento, pela radicalidade das 
suas ações, seu peso na sociedade, o grau da sua consciência política e sua relação com a classe trabalhadora. 
Este último, nos parece, é um critério importante.  
 
Mesmo um movimento estudantil combativo e numeroso, num cenário de descenso da classe trabalhadora, teria  
encurtado,  inevitavelmente,  o  alcance  das  suas  pautas,  sua  área  de  atuação  e  sua longevidade. Pois, 
sem o reforço da classe revolucionária, o movimento não teria força material para enfrentar o capital, e sua 
política forçosamente se limitaria ao reformismo burguês, sua área de atuação à institucionalidade universitária 
e sua vida útil à velocidade com que o Estado conseguiria responder às suas limitadas reivindicações. Depois de 
responder se no Brasil há movimento estudantil de massas, devemos perguntar o seguinte: a única coisa 
impedindo este movimento espontâneo e massivo dos estudantes de se elevar  a  um  movimento  político  é  
uma  organização nacional que  supere  a  UNE  –  uma  nova entidade estudantil? Esta massa estudantil 
radicalizada está sendo acompanhada por uma movimentação equivalente da classe trabalhadora? Em todos os 
casos, a análise coerente da realidade brasileira atual parece apontar para a negativa. 
 
Nossa Posição 
 

Ainda que não passemos por um período de ebulição social, “de nada adianta as massas se movimentarem 

espontaneamente e de repente os comunistas saltarem à sua frente e tentar dirigir o processo.”[8]  Da mesma 
forma, embora não seja o momento propício para a fundação de uma nova entidade, não podemos esperar o 
dia em que o ME combativo sairá às ruas para, só aí, fundar um novo instrumento. Devemos ir preparando as 
condições subjetivas desde agora. Mas para isto, é preciso ter paciência histórica e flexibilidade tática, buscar 
unificar todos os setores da esquerda que já romperam com a UNE, mantendo o diálogo com os que ainda não 
o fizeram, e pautar a discussão na base visando uma construção a prazos maiores. 
 
Somos favoráveis a que o Congresso Nacional de Estudantes discuta a reorganização do movimento estudantil. 
Mas, diante da clara intenção da juventude do PSTU, força majoritária neste processo, de  fundar  uma   nova  
entidade   estudantil  neste   Congresso   –   no  momento  de fragmentação subjetiva e descenso do 
movimento que vivemos, e para este fim usar todos os instrumentos  burocráticos  de  que  dispõe,  tanto na  
organização  do  Congresso quanto  na  sua convocação (tendência que deve se repetir no próprio Congresso), 
inclusive passando por cima de tradicionais  aliados,  como  a  ExNEL  –  diante  disto,  decidimos  não  enviar  
delegados  para  o Congresso Nacional de Estudantes, e participar apenas como observadores. 
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Parada do Velho Novo 
Bertolt Brecht 

 
“Eu estava sobre uma colina e vi o Velho se aproximando, mas ele vinha como se fosse o Novo. Ele se arrastava em novas 

muletas, que ninguém antes havia visto, e exalava novos odores de putrefação,  que  ninguém  antes  havia  cheirado.  A  

pedra  passou  rolando  como  a  mais  nova invenção, e os gritos dos gorilas batendo no peito deveriam ser as novas 

composições. Em todas as partes viam-se túmulos abertos vazios, enquanto o Novo movia-se em direção à capital. E em 

torno estavam aqueles que instilavam horror e gritavam: Aí vem o Novo, tudo é novo, saúdem o Novo, sejam novos como 

nós! E quem escutava, ouvia apenas os seus gritos, mas quem olhava, via tais que não gritavam. Assim marchou o Velho, 

travestido de Novo, mas em cortejo triunfal levava consigo o Novo e o exibia como Velho. O Novo ia preso em ferros e 

coberto de trapos; estes permitiam ver o vigor de seus membros. E o cortejo movia-se na noite, mas o que viram como a 

luz da aurora era a luz de fogos no céu. E o grito: Aí vem o Novo, tudo é novo, saúdem o Novo, sejam novos como nós! 

seria ainda audível, não tivesse o trovão das armas sobrepujado tudo.” 
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