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2. MOVIMENTO ESTUDANTIL 
 

2.1 Movimento Estudantil Brasileiro 
 
Ao longo da história do Brasil, os estudantes desempenharam um papel de atuação e contestação da ordem 

estabelecida. Com mobilizações progressistas, nos limites institucionais ou ainda de caráter mais radical, vamos encontrar, nas 
mais diferentes épocas, a voz da juventude, representada principalmente pela classe estudantil.  

Atuando em cima de fatos inerentes à história do país, o movimento estudantil caracteriza-se como um movimento 
social, pois suas bandeiras de luta mostram-se, ao longo de sua trajetória, como motivadoras de uma transformação da 
sociedade brasileira. E sendo um movimento social, evidentemente o movimento estudantil atuará em conjunto com entidades 
ou outros movimentos de contestação que tenham como objetivo a transformação da realidade. Por objetivar a transformação 
da realidade não significa que o movimento estudantil seja necessariamente revolucionário. Algumas das mobilizações 
travadas já tiveram um caráter de luta por reformas dentro do Estado burguês, nos limites da ocupação dos espaços 
democráticos do sistema vigente. Ainda assim, essa atuação vai mostrar-se progressista, ainda que não vá de encontro ao 
modelo vigente.  

Essa visão de uma atuação na transformação da sociedade vai se mostrar mais visível quando o movimento estudantil 
passa a defender uma Reforma Universitária que priorizasse um novo projeto de universidade, baseado em um projeto para o 
País.   

Há períodos na história brasileira, no entanto, que alas do movimento estudantil vão dirigir a sua atuação em torno de 
uma transformação maior, objetivando mesmo uma revolução socialista, uma mudança no sistema. Nos períodos da repressão, 
quando da tomada do poder pelos militares, fica notável a sua atuação em torno do fim da ditadura, que chegou mesmo a 
assustar a classe dominante na época, dada a força que teve a mobilização estudantil naquele momento. Basta lembrar que a 
maioria dos presos políticos na época da Ditadura era composta por estudantes. E vale ressaltar também o quanto a repressão 
utilizou-se de elementos para coibir a ação dos estudantes e de suas entidades de representação, quando criou leis proibindo a 
atuação das entidades de base, ou mesmo da UNE, e quando, inúmeras vezes, proibiu que fossem realizados encontros ou 
fóruns estudantis. Eis a influência do movimento estudantil naquele momento. Para a repressão desmobilizar os estudantes, 
criou vários elementos de coação das atividades organizadas, ao passo que os estudantes, impedidos minimamente de atuar no 
ambiente universitário, acabam questionando ainda mais a sociedade em que viviam, daí a crítica ao regime. 

Justina Iva (1989), em estudo sobre a participação política estudantil, traz algumas citações de outros autores desse 
tema, criando um diálogo sobre concepções do papel do movimento estudantil, permitindo algumas reflexões acerca da 
atuação desses sujeitos na história do país. Ela identifica que a maior parte dos estudos referentes à trajetória da luta política 
dos universitários brasileiros tem em comum o fato de “imputar ao estudante uma vocação oposicionista e revolucionária” 
(p.18); uma tendência a desconsiderar os limites do ME decorrentes de sua situação de classe; a falta de análises que situem o 
movimento estudantil historicamente e uma concentração na “luta política dos estudantes universitários no Centro-Sul do país” 
(p.18).  

A maior parte dos estudos sobre o movimento estudantil brasileiro enfoca os anos da Ditadura, numa perspectiva de 
resgate histórico. No entanto, não há uma vasta produção no assunto que comece a abordar os rumos dos movimentos políticos 
brasileiros a partir dos anos 80, após a redemocratização do país, que ao contrário de ganharem impulso para atuar nas esferas 
públicas, acabam entrando em um refluxo que só se reverte no final dos anos 90, quando o país já estava em seu período 
neoliberal, logo as formas de atuação já seriam outras. Estudar os acontecimentos dessas décadas seria necessário para 
entender a situação atual dos movimentos, inclusive o estudantil. Algumas poucas análises nesse sentido começaram a aparecer 
mais recentemente, o que vem a contribuir com uma visão que incorpore um novo olhar sobre a atuação dos movimentos no 
Brasil, sem ignorar fatores importantes e decisivos para o atual momento. 

Em Silva, citando Habermas, há o entendimento de que os estudantes  
 

...tendem a ser mais atuantes em política do que a juventude não-universitária e a ser mais esquerdistas em suas 
correntes que a classe média. Segundo estes autores, os estudantes se distinguem da população em geral e de sua 
faixa etária correspondente por sua disposição de agir politicamente e por seus conhecimentos acerca dos fatos 
políticos. (1989:15-16) 
 

Mandel apud Silva identifica como um fator primordial à revolta estudantil  
 

...a estrutura acadêmica, reflexo da estrutura hierárquica geral da sociedade burguesa, e o conteúdo inadequado do 
ensino universitário às suas necessidades. Portanto, a crescente obsoletização da estrutura da universidade, as 
frustrações com a qualidade do ensino e as perspectivas profissionais estariam no cerne das manifestações das 
revoltas estudantis. (1989:16) 

 
Na interpretação de Ianni apud Silva (1989:17) sobre o papel do jovem, exprime-se que quando este não contesta a 

sociedade capitalista, pode ser pelo fato de que foi envolvido por completo pela “ordem estabelecida”, ou porque ainda não 
atingiu as condições intelectuais necessárias a um questionamento dessa realidade.  

Talvez não haja mesmo uma forma de defender uma teoria única onde caiba uma definição que contemple os motivos 
pelos quais os estudantes se envolvem na política. As conjunturas sempre apresentam motivos diferentes, assim como estopins 



de mobilizações bem diversos.  Até mesmo porque o estudante universitário passa em média cinco anos na instituição, levando 
também em média, cerca de dois anos de atuação no movimento estudantil. Essa mudança constante de sujeitos políticos vem 
dar um caráter mais dinâmico ainda ao movimento estudantil, que depende da concepção da juventude em cada época, eis a 
influência da conjuntura política do país.  

Importante se faz debater a perspectiva do estudante em relação à universidade. Esse ambiente é visto pela maioria 
como o passo para a escolha de uma profissão. Dificilmente se difunde que essa Instituição também é um lugar de construção 
permanente do saber, e que ela tem uma responsabilidade com a sociedade.  A própria forma de ingresso (o vestibular) preza 
por uma assimilação mecânica de conceitos que por si só não levam ao estudante refletir sobre o seu papel na instituição. Ele 
tem a responsabilidade de garantir sua vaga e se destacar profissionalmente. Não se questiona nem que as vagas nas 
universidades públicas não crescem de forma proporcional à demanda. E a base representada pelo movimento estudantil vai se 
constituir com esse perfil de universitário. Como o ensino médio também não estimula a participação política na sociedade, o 
estudante muitas vezes assimila esses valores durante a sua vida, afastando-se de manifestações coletivas. Portanto, analisar o 
movimento estudantil universitário em diversas épocas é, muitas vezes, analisar uma parcela dos universitários, não os 
estudantes como um todo. Discutir a participação e o interesse estudantil por política é que leva a uma discussão que envolva 
mais sujeitos.   

No ambiente universitário o movimento estudantil desenvolveu historicamente uma importante atuação, no sentido de 
garantir espaços democráticos, defender uma instituição que estivesse voltada para os interesses do país e uma educação 
transformadora da realidade social. As demandas da sociedade também fortaleceram o movimento estudantil universitário, e o 
fizeram amadurecer em relação à sua atuação nas instituições, entendendo que as lutas que se travam nos mais diversos 
movimentos fazem parte de um projeto de sociedade que se quer construir. 

O período que mais marcou a atuação dos estudantes, no entanto, e conseqüentemente o mais lembrado e utilizado 
como referência por diversos pesquisadores desse tema, é a época da Ditadura Militar no Brasil (a partir do golpe de 1964), 
quando milhares de estudantes saíram às ruas em defesa da liberdade, assim como muitos também morreram ou foram 
torturados, perseguidos, em nome da luta contra o autoritarismo. 

Margarida Luiza de Matos Vieira, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, em texto sobre as 
mobilizações mineiras de 1968, fala das condições oferecidas naquela época, que considera influentes no espírito de 
contestação da geração de jovens:  

 
Falar hoje em globalização chega a incomodar, tal é a repetição do termo nos meios de comunicação e na vida 
cotidiana. Em 1968, esta palavra era pouco utilizada. Mas, com sentido diferente do que é utilizado hoje, ocorreu 
uma globalização da busca de renovação política, cultural e econômica em todo o mundo. Por meio da imprensa 
escrita, falada e televisada, dos livros e mesmo do cinema, as mulheres, os negros e os jovens de várias nações 
criavam um espaço comum de luta contra o racismo, o machismo, o imperialismo, as ditaduras capitalistas ou do 
“socialismo real”. Críticas ao status quo, novos projetos e utopias comunicavam-se. Tratava-se de uma 
globalização sem as características contemporâneas, centradas nos objetivos financeiros neoliberais. Os alvos 
comuns eram uma sociedade com mais liberdade e igualdade, a democratização do acesso e da gestão do ensino, o 
fim da ocupação norte-americana do Vietnã, o relacionamento igualitário entre sexos e raças, a democratização das 
experiências socialistas. (1998:88-89) 

 
Margarida também aponta outros elementos consideráveis, como o senso de coletivo, que parecia estar mais presente 

nas gerações anteriores, em detrimento das culturas individualistas, presentes nas gerações mais recentes, decorrentes do 
avanço da ideologia neo-liberal.  

Na França de 68, as mobilizações que tinham como principais sujeitos o SNE Sup (Sindicato Nacional dos 
Professores do Ensino Superior), a UNEF (União Nacional dos Estudantes Franceses) e o Movimento 22 de Março diferiam na 
sua essência – na forma plena de enxergar o movimento -, mas coincidiam na visão de universidade naquele momento: viam 
que as instituições estavam a serviço de formar os tecnocratas coesos com o sistema econômico e social. Então, denunciavam 
as estruturas capitalistas e o poder que elas consolidavam. Num país desenvolvido, a “sociedade de abundância”, as 
contestações estavam presentes e iam além da discussão sobre a universidade. Para aqueles jovens, parecia que a sociedade de 
consumo não lhes satisfazia.  

O movimento francês 22 de março (originado de Nanterre, da faculdade de Letras, com caráter mais radical que a 
UNEF) considerava que as contradições do capitalismo tinham chegado até o ensino. Para o 22 de março, um movimento 
estudantil que não incluísse a classe operária não representava as massas, e sim uma camada social.  

Jacques Sauvageot (UNEF), considerava que era necessário instaurar um poder estudantil, que ia além da gestão 
paritária nas universidades. Colocava que o essencial não era gerar uma universidade dentro de um sistema capitalista, mas por 
intermédio do poder estudantil, introduzir a contestação permanente. Dizia Sauvageot (em 68, auge da mobilização francesa): 
“onde a relação de forças for favorável, podemos tomar a universidade em nossas mãos, para impulsionar uma nova 
concepção”. Ele entendia que a universidade cumpria um papel dentro do sistema no qual estava inserida, no entanto defendia 
que aos estudantes cabia o papel de “pôr a maior luz possível sobre as contradições existentes no sistema universitário e no 
interior da sociedade”, desenvolvendo um movimento dialético que permitisse uma tomada de consciência dos estudantes e da 
população em conjunto (SAUVAGEOT et al., 1968:76-78). 

Ainda sobre o Maio francês, Henri Lefebvre, falando sobre as causas e efeitos da revolta dos jovens na sociedade 
industrial: 

 
se a geração anterior fez sobretudo reivindicações no plano econômico, se ela quis e ainda quer bens de consumo, 
aumentos de salário, numa palavra, o fim da velha miséria, a geração nova quer outra coisa. A geladeira e o carro 
não a seduzem mais, não a espantam mais, não a satisfazem.  



Esta juventude procura e talvez traz uma nova maneira de viver. Esses jovens atravessaram o enfadonho 
romantismo iê-iê-iê; superaram-no e vão em direção a um romantismo revolucionário, sem teoria, mas atuante. 
Têm uma maneira surpreendente de “querer”, de reivindicar contestando, de contestar reivindicando. (1968:130-
131) 

 

As citações acima, referentes às mobilizações francesas, apesar de não fazerem parte da nossa conjuntura diretamente, 
refletem uma visão dos jovens em 68, que desencadearam uma série de mobilizações, e que pareciam estar em harmonia em 
vários países, ainda que não tenham sido construídas propositalmente na mesma época. Chamaram a atenção as concepções 
dos jovens franceses de 68 pelos seguintes fatores: 1) pela radicalidade presente nos manifestos, vinda de jovens de um país 
desenvolvido, que em tese estariam em condições mais favoráveis que a de muitos outros lugares, no entanto viam a 
universidade de forma a transcender a educação nos limites do Estado burguês; 2) pela visão de instauração do poder jovem 
nas universidades, quer dizer, os estudantes não viam o papel das entidades meramente como reivindicativo, mas sobretudo 
uma possibilidade de expressão permanente da juventude dentro das instituições, em todos os espaços em que pudessem atuar. 

Na verdade a educação no sistema capitalista sempre teve essa função de referendar a ideologia burguesa. Mas é 
justamente nesses espaços feitos para permanecer a concepção vigente, que surgem contradições que desencadeiam o olhar de 
contestação dos estudantes. Na universidade, que é lugar onde há a possibilidade de alguns debates – até pela sua estrutura 
dialética – essa educação burguesa é mais contestada, e daí a justificativa de alguns autores que defendem que o jovem no 
meio universitário tende a discutir mais política do que os demais.  E por isso mesmo, quanto mais se preservar uma instituição 
questionadora, voltada para os interesses nacionais, maior essa possibilidade de seus sujeitos questionarem também as esferas 
da sociedade. E não que venha a ser um único fator, mas que tem um peso relevante. 

Tanto é que a universidade mostra-se como um dos elementos estratégicos para a soberania do país, que na história do 
Brasil, desde que surgiram essas instituições, não é raro vê-las sendo alvo de políticas internacionais que venham tentar 
diminuir o seu papel, pois um país que preserva uma universidade com pesquisa, questionadora e transformadora da realidade, 
está preservando também sua soberania. E como veremos adiante, alguns elementos da conjuntura dos anos 80 e 90 vieram a 
diminuir o papel interventor das universidades, ao passo em que se difunde cada vez mais na sociedade uma visão de 
universidade-empresa, que teria apenas o objetivo de formação profissional. 

Analisando a geração universitária da década de 80, Vanilda Paiva e Mirian Warde avaliam que foi consolidada 
 

...uma apatia política entre os estudantes e uma forte mobilização do professorado e dos funcionários em torno das 
questões salariais e de estabilidade no trabalho. Tanto o setor privado como o público, diante da escalada 
inflacionária, desencadearam greves de longa duração. O movimento no setor privado, porém, caracterizou-se 
fundamentalmente como mobilização docente e concentrou-se nas universidades confessionais, perdendo força na 
medida em que se avançou nos anos 80. Já no setor público a redemocratização política, especialmente a partir da 
segunda metade dos anos 80, fortaleceu as organizações de docentes e de servidores, liderados por membros da 
geração 68 ou de partidos políticos, sendo as greves um instrumento continuamente utilizado. (1994:23) 

 

Essa apatia vai refletir na baixa participação dos estudantes nas greves citadas. As gerações, sem um acúmulo sócio-
político, estariam mais preocupadas com o mercado de trabalho, e passariam a ver as greves como um prejuízo à conclusão de 
seus estudos. As autoras também observam que inclusive a base dos docentes deixa de participar das mobilizações das quais 
fazem parte. Ainda na visão das autoras, as eleições internas nas instituições universitárias, que num passado recente eram 
vistas como um elemento fortalecedor da democracia, passam a tomar um caráter político-eleitoral, de utilização como 
trampolim para outros cargos políticos, de clientelismo, passando a autoridade acadêmica de um vínculo de conhecimento a 
um lugar de “apoios individuais e de grupos”. 

Isabel Licha discute a crise da pesquisa nas universidades, que ela data do início dos anos 80. Citando Blume e 
Gibbons, a pesquisadora apresenta como maior dilema às universidades 

 
...a erosão da sua atividade de pesquisa e ao modo como deverão enfrentar e resolver esse problema. Ao mesmo 
tempo, as universidades ver-se-ão cada vez mais pressionadas para resolver a crescente determinação exercida pelo 
financiamento externo sobre as prioridades de pesquisa dentro delas, de tal modo que, na articulação com a 
sociedade, os interesses genuínos dessas instituições sejam preservados. Segundo Gibbons, os perigos maiores que 
derivariam de não se resolver adequadamente esse problema estão na possibilidade crescente de que o programa de 
pesquisa das universidades “empresariais, e não pelas acadêmicas, acentuando-se com isso o perigo de 
desequilibrar as relações entre a pesquisa de longo e a de curto prazos, sendo afetada, assim, a função intelectual 
das universidades. (1994:43) 

 

O trecho acima que trata da questão da pesquisa, cumpre aqui um papel de trazer mais um elemento presente nas 
universidades atualmente. É nesse cenário que muitos estudantes vão encontrar as instituições, e obviamente, essa realidade 
obedece a fatores outros da conjuntura, que reunidos, definem um momento político em que os serviços essenciais tomam um 
caráter de mercado, alinham-se com a ideologia empresarial. E como inserir um debate político sobre os rumos da universidade 
num ambiente que vai se adequando aos parâmetros do mercado? Esse é um dos grandes dilemas do movimento estudantil e 
dos movimentos em defesa da educação. Depois de conseguir a tão propagada liberdade de atuação, o movimento vê o 
esvaziamento dos debates políticos de outras formas.  

A ideologia neo-liberal acaba tendo conseqüências em todos os movimentos populares. Frei Betto (2000) pontua 
alguns desafios dos movimentos sociais frente ao neoliberalismo, entre eles a despolitização aguçada por essa fase do 
capitalismo: 



 

O fracasso do socialismo real na Europa e a ofensiva da mídia centrada no estímulo consumista favorecem o 
desinteresse pela política. O neoliberalismo proclama que “a história acabou”, procurando apagar as utopias do 
horizonte histórico e ironizando os empenhos idealistas. A corrupção que grassa entre os políticos profissionais, e 
as divisões internas dos grupos e partidos de esquerda, reforçam a idéia de que a política é um terreno pantanoso no 
qual não se deve pisar.  
Como a idolatria do mercado é incensada pelo neoliberalismo, a publicidade e a mídia procuram vender a imagem 
de que a felicidade reside na despolitização, no lazer, na volta para os interesses individuais. A vida tranqüila 
restringe-se às esferas da família, do trabalho e do prazer. Ultrapassar os limites desse círculo hermético é correr o 
risco de meter-se em dificuldades e sofrimentos, dores de cabeça e perseguições.(...) As pessoas querem menos 
análises e mais soluções, mais emoções e menos razões. 

 

No caso dos estudantes, eles já vêm de uma estrutura educacional que legitimou a ideologia burguesa durante toda a 
sua vida, e na universidade passam a reafirmar esses valores. Os outros sujeitos históricos (professores, funcionários) também 
vão estar carregados desses valores, desprezando, evidentemente, a participação política universitária. Logo, serão poucos os 
espaços que legitimarão o envolvimento em torno de reivindicações. E o movimento estudantil arcará com o ônus dessa 
conjuntura, cabendo-lhe a dura tarefa de despertar a vontade política dos demais estudantes.  

Soma-se a isso a crescente ausência do Estado nas políticas públicas. Logo, como efetivar os projetos do movimento 
estudantil dentro de um Estado mínimo, que tem atuado de forma a encaminhar suas responsabilidades para a iniciativa 
privada? Até porque, nesse meio tempo cria-se uma concepção de que o público não é eficiente, fazendo a sociedade 
supervalorizar o privado, e desacreditar que haja solução para o público. E como fazer o estudante – em meio a essa conjuntura 
de neoliberalismo desenfreado – perceber que as conquistas do dia-a-dia da sua faculdade também passam por discutir essas 
questões ligadas à política mais geral? 

Os meios de comunicação também influem na marginalização dos movimentos de contestação. E no aparente 
ambiente de “liberdade”, os movimentos serão alvo de constantes deturpações por parte da imprensa em relação às suas 
atuações. Não será raro ver na própria universidade os estudantes reproduzindo o discurso da mídia, deslegitimando suas 
entidades representativas. Dessa forma, fica mais difícil articular atos de massa, apesar de em alguns momentos eles terem 
acontecido e causado algumas repercussões. 

Fazendo uma análise sobre o papel do movimento estudantil brasileiro na atualidade, Anne Mische (1996) faz o 
seguinte comentário: 

 

Um dos principais desafios da juventude organizada é a convivência ética entre o pluralismo e a disputa, o diálogo 
aberto e a defesa dos princípios, a busca do entendimento e os projetos de transformação. O dilema se coloca entre 
Gramsci e Habermas, pois se o consenso é impossível, também sem ética de comunicação, sem uma tentativa 
duradoura de entender (embora não necessariamente aceitar) o ponto de vista do outro, perdemos a possibilidade 
de aprofundar a compreensão e até de elaborar táticas e estratégias de transformação mais adequadas às 
complexidades do mundo de hoje. Senão, a lógica utilitária que anima o sectarismo esmaga a possibilidade de 
comunicação humana e aprendizagem social. Isso exige, sim, uma mudança estrutural nas instâncias tradicionais 
de organização juvenil. Cabe aos próprios jovens, com toda a inteligência, imaginação e empolgação de que são 
capazes, definir estes rumos.  

 

 
2.2. História da UNE  

 
Desde agosto de 1937, organizados em torno da União Nacional dos Estudantes, que tivera sua fundação durante o 1º 

Conselho Nacional de Estudantes, os estudantes brasileiros vão estar presentes nos acontecimentos políticos nacionais, 
desempenhando em alguns casos, papel relevante nos rumos que o país tomaria. No primeiro Conselho não se podia discutir 
questões políticas, já que tivera sido convocado pela Casa Brasileira do Estudante (CBE), um órgão “paraoficial e apolítico”. O 
objetivo da CBE em convocar o 1° Conselho era a eleição de um representante na conferência Internationale des Etudiants, na 
Bélgica1.  

Na segunda edição do congresso, em 1938, o fórum deliberativo ganha uma conotação política e elege-se o primeiro 
presidente da UNE, o gaúcho Valdir Ramos Borges. É nesse fórum que o movimento estudantil começa a discutir uma reforma 
universitária, que desse às instituições um objetivo que correspondesse às necessidades culturais da população.  

 
Algumas sugestões apresentadas foram mais tarde absorvidas pelo Estado – aproveitamento de alunos na função de 
monitorias, seleção de professores através de concursos de provas e títulos etc. Entretanto, sugestões de caráter 
mais político, como a participação do corpo discente na escolha de reitores e diretores de escolas ou faculdades, 
participação paritária de professores e estudantes nos órgãos colegiados, ainda estão pendentes na universidade de 
hoje. (SILVA, 1989:145)  

 

                                                 
1 Histórico UNE 60 anos a favor do Brasil. Disponível em: <http://www.dceufpb.cgd.com.br/histo1.htm>. Acesso em: 14 jan. 2004.



Durante a 2ª Guerra Mundial, a UNE redige um documento em alusão à paz, dirigido “À Mocidade do Brasil e das 
Américas”, em 1940. Dois anos depois deu continuidade à campanha contra as potências do Eixo, e é nessa época que o 
extinto Clube Germânia passa a ser a sede da entidade. A UNE também realiza a Campanha Universitária Pró-Bônus da 
Guerra, Campanha Pró-Banco de Sangue, e o Combate à Quinta Coluna; em 1943 contribui com a Campanha Pró-Aviões, 
arrecadando fundos que possibilitaram o equivalente a doação de três aviões de treinamento. 

A partir dos anos 50, inicia-se a chamada fase de domínio “direitista” da UNE, quando é eleito presidente Olavo 
Jardim Campos – que consegue reeleger-se no Congresso seguinte, em 1951 - no XIII Congresso da UNE. Na campanha pela 
criação da Petrobrás, em 1952, os estudantes têm uma participação notável. Nesta época, a UNE estava presidida por Luís 
Carlos Goeltver.   

Além de intervir nas questões relativas às políticas nacionais, o movimento estudantil brasileiro sempre inseriu nas 
suas pautas a conjuntura internacional, pelo fato de o Brasil ser uma nação que comumente é atingida por políticas externas dos 
países dominantes. Em 1957, a UNE realiza campanha contra a American Can, empresa norte-americana que ameaçava a 
indústria brasileira de lataria. No ano seguinte, a entidade máxima dos estudantes brasileiros faz campanha contra as 
assinaturas pelo Brasil do Acordo Roboré, preconizada por Roberto Campos, atendendo aos interesses da multinacional Gulf.2  

Nesse período nota-se que as bandeiras da entidade e suas intervenções têm uma entonação bem nacionalista. 
Observa-se que mesmo com um caráter reformista, o discurso do movimento estudantil vai no sentido de defender a soberania 
do país.   

O tema da Reforma Universitária reaparece em 1961, no I Seminário Nacional de Reforma Universitária, realizado 
pela UNE em Salvador. Na Declaração da Bahia (documento construído no seminário), os estudantes constatam a 
Universidade como um lugar de privilegiados, que falhava na sua missão cultural, pois se alimentava de esquemas importados 
que não correspondiam à nossa realidade; na sua missão profissional, devido ao caráter formalista da educação universitária; e 
também na sua missão social, porque os profissionais que saíam dela tinham posturas individualistas, mantenedores do status 

quo. Neste momento ficava claro que o projeto de universidade pensado pelo ME estava associado a um projeto de sociedade, 
que contemplasse uma outra concepção de educação. As propostas não se detinham em aspectos técnicos ou didáticos, iam ao 
cerne político da questão, fazendo uma crítica ao modelo de educação em seus diversos níveis. A concepção de Reforma foi 
fruto de vários estudos e fóruns do movimento estudantil, que de forma sumária, sintetizava a possibilidade do acesso (uma 
universidade para o povo), autonomia das instituições (didático-administrativa e financeira), currículos em consonância com o 
desenvolvimento do país, a participação da comunidade acadêmica nas decisões da universidade, a admissão de pessoal via 
concursos público, extensão da cultura ao povo, eliminação da cátedra, salários dignos, assistência estudantil, eleição direta 
para reitor e representação paritária nos órgãos de decisões universitários (SILVA, 1989; GRACIANI, 1984). 

 
Foi em 1962 que eclodiu a greve de 1/3 que pressionava as universidades a ampliarem a participação estudantil em 
todos os órgãos reunidos a fim de discutirem os assuntos universitários. Com a introdução do sistema 
departamental os estudantes acreditavam que estes entraves seriam sanados, uma vez que o corpo docente possuiria 
regime de tempo integral ou parcial na universidade, os concursos de admissão de docentes seriam bem cuidados e 
a participação discente seria mais representativa. (GRACIANI, 1984:64) 

 

As pressões para uma reforma que inaugurasse um novo modelo de universidade acontecem em um momento da 
política nacional-desenvolvimentista brasileira, segundo Maria Stela Graciani (1984:58), e daí – ainda que não fosse elemento 
decisivo, mas influenciador - o caráter nacionalista muito presente no discurso do movimento, citado anteriormente.  

 

O espírito de reforma universitária vivido pelos estudantes convivia com o espírito de reformas sociais vigente no 
país no início da década de 60. Portanto, a luta dos estudantes pela reforma universitária não se dava isoladamente: 
os camponeses reivindicavam a reforma agrária; propugnava-se uma reforma tributária e outras reformas num 
claro processo de afirmação do poder político e reivindicativo das classes populares. Os estudantes, por sua vez, 
estavam conscientes da necessidade de estabelecer aliança com a classe trabalhadora como condição fundamental 
para um caminhar na direção de uma revolução socialista, conforme diretriz final contida na Declaração da Bahia. 
(SILVA, 1989:149) 

 

Em meio ao golpe de 64, o movimento estudantil – vindo de uma conjuntura de populismo político - vai revelar-se 
como força política organizada, enquanto os setores populares refluíam, no momento de “queda do populismo e o advento da 
ditadura militar, o império do arbítrio” (SILVA, p: 19).  

A ideologia da Segurança Nacional defendia que não existiam propósitos contraditórios entre capital e trabalho, sendo 
o interesse coletivo propiciado através da atuação de uma contra-elite localizada dentro do Estado, este um organismo de 
natureza política que promove a conquista e manutenção dos objetivos nacionais, conforme define Justina Iva. Portanto, a 
partir daquele momento, a vontade do povo estava “representada” nas ações dos militares, não havendo espaço para a 
contestação, já que o Estado – de acordo com a essa ideologia – responderia pelas demandas da sociedade.  

As contestações à ordem serão consideradas pelos militares como atuação dos comunistas interessados em perturbar a 
ordem social. Por isso, a UNE foi extinta pelo regime, em 1964, tendo sido criado o DNE (Diretório Nacional dos Estudantes), 
órgão de controle do movimento estudantil e violação da autonomia das entidades (GRACIANI, 1984). 

Para reprimir a ação das entidades sindicais, os militares utilizaram-se de recursos como a promulgação da Lei n° 
4.330, que regulou o direito de greve e estabelecimento de normas e critérios de reajustes salariais (através do Decreto-Lei n° 
15, de junho de 64), retirando o caráter reivindicatório das entidades sindicais, privilegiando um caráter assistencialista e 

                                                 
2  A UNE nestes 60 anos. Disponível em: <http://www.dceufpb.cgd.com.br/60anos.htm>. Acesso em: 14 jan. 2004.  



recreativo. Para tirar os estudantes da “cena política”, os militares também vão reservar mecanismos de contenção das 
mobilizações, não menos repressivas. 

A primeira medida do governo militar foi a criação da Lei Suplicy de Lacerda, que retirou a autonomia das entidades 
estudantis, criando organismos ligados diretamente ao poder, mas que foi duramente contestada, em caráter nacional, pelos 
estudantes. Sendo revogada posteriormente, a Lei Suplicy de Lacerda foi substituída pelo Decreto Aragão (Decreto-lei n° 228, 
02/67), que na verdade reafirmava a concepção da anterior, acrescentando-lhe a possibilidade da suspensão ou dissolução de 
entidades que não estivessem de acordo com suas prescrições, proibindo que os representantes estudantis participassem de 
“qualquer manifestação estudantil”. (SILVA, 1989:133-136) 

Em 1966 o membro da Agency for International Development (AID), Rudolph Atcon, traz um relatório destinado às 
universidades brasileiras, intitulado “Rumo à reformulação estrutural da universidade”, mais conhecido como Relatório Atcon. 
Neste documento o modelo proposto para as universidades era o de caráter empresarial privado, além de definir o 
planejamento físico do campus, que procurava separar, em vários aspectos, os segmentos da comunidade acadêmica.  

Mais adiante o MEC estabelece mais um acordo que será alvo de grande polêmica: o MEC/USAID. Para facilitar a 
aceitação dos acordos, os Estados Unidos levavam bolsistas para participarem de treinamentos que na verdade tinham o intuito 
de fortalecer a “doutrinação político-ideológica anti-comunista e a favor dos EUA”. Outra iniciativa tomada pelo governo 
militar foi a criação do Relatório Meira Matos, que recomendava claramente a cobrança de mensalidades nas universidades, e 
ia além, orientando sobre o “perigo das forças de esquerda” presentes na instituição, propondo então que se formasse “uma 
liderança estudantil democrática” nos diretórios de representação estudantil.  

 

Os Acordos MEC/USAID para o ensino superior, assinados, respectivamente, em junho de 1965 e junho de 1966, 
foram formalmente suspensos em dezembro de 1968, em conseqüência dos embates travados contra ambos por 
professores, estudantes, lideranças religiosas e políticas. Contudo, seus efeitos sobre a (des) política educacional 
brasileira continuam a ser sentidos e suas principais recomendações têm sido insistentemente retomadas pelo 
Estado, com algum êxito. A Emenda Constitucional n° 1, de 17 de outubro de 1969, assinada pela junta Militar, 
além de suprimir os percentuais mínimos que a União, Distrito Federal e Estados deveriam gastar com a educação, 
determinava que o ensino privado deveria ser estimulado através do apoio técnico e financeiro à rede particular e 
previa em seu art. 176 que “o poder público substituirá gradativamente o regime de gratuidade do ensino médio e 
superior pelo sistema de bolsas de estudos, mediante restituição”, de que é exemplo o crédito educativo. (SILVA, 
1989:141)  

 

Em novembro de 68 o governo Costa e Silva institui uma Reforma Universitária que em nada tem de convergente com a 
defendida pelos estudantes no período pré-64. Foi priorizada uma concepção empresarial da educação, dando ênfase no tecnicismo, 
em detrimento das humanidades e artes, baseada na eficácia e na racionalização enquanto modo particular de organização própria do 
sistema capitalista industrial-internacionalista (GRACIANI, 1984). O que foi absorvido pelo governo das propostas feitas pelo 
movimento consistiu em aspectos técnicos, que foram incorporados ao modelo de universidade-empresa, a maior parte das mudanças 
iam de encontro aos anseios dos estudantes. As cátedras foram extintas e foi implantado o regime de tempo integral dos docentes; 
mas a escolha de reitores ficou sob nomeação do Presidente da República, que seriam indicados através de listas sêxtuplas advindas 
dos Conselhos Universitários, sem consulta à comunidade acadêmica; a representação discente nos colegiados resultou em 1/5 do 
total dos membros; houve também uma regulação da atividade dos Diretórios Acadêmicos. Na questão do acesso, o governo tentou 
“resolver” a questão estimulando a criação de universidades particulares. Criou também a Assessoria de Segurança e Informação 
(ASI), um órgão encarregado de prestar relatórios sobre atividades de membros da comunidade acadêmica que fossem “dissidentes do 
ponto de vista político-ideológico” (SILVA, 1989). 

O caso dos excedentes também ajudou a dar respaldo ao movimento estudantil mesmo em lugares onde a mobilização não 
era intensa. Era como se fosse mais um motivo – utilizado pelo movimento estudantil – para fazer uma contestação ao Regime: 

 

A isso se acrescentava a crise específica gerada pelos excedentes: estudantes aprovados com nota acima de 5,0 no 
concurso para a universidade e que ficavam fora dela por ausência de vagas (33,3% do total de estudantes 
aprovados, em 1962, para 58,3% em 1968) (Cunha 1975, pp. 30-35). O conjunto desses processos proporcionou 
novamente um amplo apoio do estudantado aos militantes estudantis de esquerda, que venceram sucessivas 
eleições para as entidades estudantis “livres” e agora semi-clandestinas, aquelas que ignoraram a “Lei Suplicy”. 
(Martins Filho, 1998:17) 

 

As mobilizações durante os anos 60 também estavam acontecendo em outros países, sendo a classe estudantil uma 
grande protagonista das mais diversas lutas. Nos anos 70, cinqüenta e seis por cento (56%) dos presos políticos eram 
estudantes ou pessoas que haviam deixado a área estudantil havia pouco tempo (ALVES, 1993).  

O ano de 1968 é, com certeza, o marco na história do movimento estudantil mundial, conforme nos mostra Alves: 
 

O ano dos estudantes, é como a maioria das pessoas se lembra de 1968. Foi mesmo. A rebelião na França foi a 
maior, a mais televisiva, a de maior criatividade, a que mais mexeu com as estruturas de um país. Mas ocorreram 
rebeliões na Espanha de Franco, na Itália, nas bolorentas universidades de Oxford e Cambridge, na Inglaterra. Até 
na liberalíssima Suécia, paraíso realizado da social-democracia, onde o Estado proíbe que se seja pobre, o 
Parlamento foi ocupado pelos jovens. Nos Estados Unidos, onde não havia uma tradição de manifestações políticas 
dos estudantes – os partidos Democrata e Republicano têm uma estratégia política idêntica, só se diferenciando nas 



táticas – a polícia interveio em quase todos os Estados. A briga na Universidade de Columbia, em Nova York, não 
ficou devendo, em violência, aos combates no Quartier Latin, de Paris. 
O cúmulo da violência aconteceu no México, onde o governo estava disposto a tudo para garantir a realização 
tranqüila das Olimpíadas. Os alunos da Universidade Autônoma, uma das maiores do mundo, foram fazer uma 
manifestação de protesto na praça de Tlateloco. (...) Luís Echeverria mandou os tanques barrarem a saída da praça 
e deu ordem de fogo. Oficiosamente, o governo reconheceu cinqüenta mortos, embora jamais fornecesse um 
número oficial. (1993: 21) 

 

Fazendo uma outra análise, sobre como teriam se iniciado as mobilizações estudantis naquela época, Alves (p.115-
117) atribui ao MEC o impulso das mobilizações, pois o órgão teria sido incapaz de responder com ofertas de ensino às 
demandas dos jovens, e a polícia “baixava o cassetete na cabeça de quem reivindicava a chance de arrumar um emprego 
melhor quando entrasse no mercado de trabalho”. A repressão, segundo ele, causava indignação nos jovens, que acabavam por 
se motivar a organizar-se em torno de suas entidades. O autor classifica em fases a luta dos estudantes: a primeira estaria ligada 
a reivindicações específicas da categoria; a luta pelas liberdades democráticas e o engajamento na guerrilha urbana, que ele diz 
ter sido “uma luta de estudantes e não dos estudantes”.  

É em 68 que acontece a morte do estudante Edson Luís, no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, que foi 
resultado de um confronto com a polícia, ocorrido em decorrência de um protesto estudantil contra o aumento da refeição, que 
se tornou um fator decisivo na intensificação das mobilizações estudantis pelo país (VALLE, 1998). Em uma semana, houve 
pelo menos 26 grandes passeatas em 15 capitais de estados (Martins Filho, p. 18). No mesmo ano acontece a passeata dos Cem 
Mil e o XXX Congresso da UNE, em Ibiúna, quando os participantes são presos, inclusive o presidente eleito, Luis Travassos.3 

 
A seqüência de passeatas reprimidas com grande violência no Rio nos dias 19, 20 e 21 de junho terminaria por 
desencadear nas classes médias a indignação necessária a uma gigantesca manifestação de repúdio ao regime, a 
chamada Passeata dos Cem Mil, de 26 de junho (...) A Passeata dos Cem Mil, comandada por Wladimir Palmeira, 
presidente da União Metropolitana de Estudantes, filho de um senador da Arena de Alagoas e militante da 
Dissidência da Guanabara do Partido Comunista Brasileiro, foi a última a poder se desenvolver sem repressão 
policial. Reuniu, em um belo dia do tépido inverno carioca, artistas de teatro, cantores, intelectuais, políticos, 
padres, freiras, profissionais liberais, milhares e milhares de estudantes. (ALVES, 1993:126-127) 

 

A participação estudantil assustou tanto os governos militares, que segundo informações de Justina Iva, em relação ao 
Ato Institucional n° 5 (AI-5), decretado em dezembro de 1968, o documento já estava pronto desde julho do mesmo ano, 
“como resposta às constantes manifestações estudantis e de trabalhadores com crescente apoio da classe média e da Igreja”. 
Com a decretação do AI-5, alguns setores passam a aderir à luta armada, tendo uma parcela considerável de participação 
estudantil.  

O Decreto-lei 477, baixado no governo Costa e Silva, veio para reprimir ainda mais a ação dos estudantes: 
 

Tentava-se aplicar um golpe letal no ME, bem como em qualquer tipo de organização setorial no âmbito escolar. 
As infrações disciplinares previstas no 477 eram: 1. Aliciar ou incitar deflagração de movimento paredista ou dele 
participar; 2. Atentar contra pessoas ou bens de qualquer natureza, dentro ou fora dele; 3. Praticar atos destinados à 
organização de movimentos subversivos, passeatas, desfiles ou comícios não-autorizados ou deles participar; 4. 
Conduzir, realizar, confeccionar, imprimir, guardar ou distribuir material subversivo; 5. Seqüestrar ou manter em 
cárcere privado, professor, aluno ou funcionário de estabelecimento de ensino; 6. Usar dependência ou recinto 
escolar para fins de subversão ou práticas de atos contrários à moral e à ordem política. (SILVA, 1989:155) 

 

Mesmo com a UNE atuando em clandestinidade, elegeu-se, através de Congressos Regionais, Jean Marc Von Der 
Weid (que acaba preso em setembro) como presidente.  

A partir dos anos 70, o chamado movimento de área se desenvolve, e criam-se as Executivas de Curso, que 
inicialmente tinham como objetivo discutir questões ligadas à profissão. Reunindo estudantes para debater questões que 
pareciam não incomodar ao Regime, o movimento de área se desenvolveu enfocando questões ligadas à qualidade do ensino, 
melhorias para a categoria profissional, afastando-se um pouco das questões nacionais, tão presentes no movimento geral. Faz-
se importante lembrar que é justamente na década de 70 que boa parte das lideranças estudantis estavam presas ou exiladas, o 
que causava um certo esvaziamento nos quadros dos meios universitários, e provavelmente fortalecia a ação de atividades mais 
ligadas à discussão da profissão, que não traziam uma reflexão maior sobre a sociedade, conseqüentemente não sendo alvo da 
repressão. O movimento estudantil realiza atos isolados, dentre eles uma missa pelo transcurso do segundo aniversário de 
morte de Edson Luís.  

O período pós-AI-5 é marcado por um silêncio das mobilizações políticas. No meio estudantil, muitos estavam 
aderindo à luta armada. Em 73 é que ressurgem as críticas à militarização, um período que Martins Filho (p.19) destaca a 
derrota da luta armada, e um apoio da esquerda para um caminho legal, incluindo a luta pela anistia e convocação da 
Assembléia Nacional Constituinte, sendo o ano seguinte – 1974 - o momento em que o movimento estudantil começa a 
reerguer-se lentamente.  

A partir de 1977, os estudantes voltam às ruas, intensificando a luta contra a ditadura. Também começam os 
preparativos para o Congresso da Reconstrução da UNE - o 31º da entidade, que acontecerá em maio de 78, em Salvador. Este 
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é também o ano da revogação do AI-5. Em 1979 A UNE é reativada e acontece a primeira eleição por voto direto em sua 
história, quando se elege presidente o baiano Rui César Costa e Silva.4  

Segundo Martins Filho,  
 

A agitação estudantil que eclodiu em 1977 parece marcar o ponto de ebulição desse crescente ceticismo, ao mesmo 
tempo em que se configurava como um primeiro teste político ao projeto de distensão controlada do general 
Geisel. Embora as reivindicações educacionais brotassem por toda parte, a motivação crucial do movimento 
universitário de 1977 foi o fim da ditadura militar, cujas expressões mais imediatas foram as várias campanhas pela 
libertação de estudantes presos e submetidos à tortura, os protestos contra a repressão policial-militar e as lutas 
localizadas contra as administrações universitárias mais autoritárias. Em nenhum momento, porém, os atos de 1977 
alcançaram extensão semelhante às lutas de 1968. (1998:20) 
 

Para entender a geração que vai intervir nas universidades a partir dos anos 80, parece importante atentar para 
aspectos levantados por Martins Filhos, que discute elementos presentes no final da década de 70, que influenciaram as 
práticas seguintes, pois  

 
...enquanto a geração de 1968 vivenciara um clima político interno de intensa resistência à militarização e uma 
conjuntura externa de grande avanço das lutas populares e antiimperialistas (Guerra do Vietnã, Revolução Cultural, 
guerrilhas inspiradas na Revolução Cubana) (Cohn-Bendit 1988; Reis F. e Moraes 1988), a geração de 1977 vivera 
a aniquilação da política no período Médici. Na América Latina, o fim da experiência socialista de Salvador 
Allende no Chile parecia consolidar a “era das ditaduras” nos países do Cone Sul. Além disso, enquanto a geração 
de 1968 se formara no apogeu da cultura de esquerda, herdeira do nacionalismo do pré-64, politizada, contestadora 
e acentuadamente literária, a geração de 1977 não apenas sofrera os efeitos da censura, mas, o que é mais 
duradouro, já vivenciara as novas formas de produção cultural moderna da mídia, cuja implantação constituíra uma 
das meninas dos olhos do regime militar. Em outras palavras, o estudantado dos anos 70 parecia apoiar a 
reconstrução das entidades que lhe tinham sido retiradas e apoiava a democratização do país – e sem dúvida apoiou 
a reconstrução da UNE, em 1979 – mas não parecia disposto a acompanhar a esquerda na luta por uma democracia 
mais avançada. (1998:22)  

 

Essa análise de Martins Filho parece ser relevante para uma análise da atual fase do movimento estudantil. Longe de 
estabelecer uma relação meramente comparativa com as gerações, ele aponta elementos importantes da conjuntura que foram 
decisivos para a mentalidade das gerações recentes. Os sujeitos que passam a ingressar na universidade vêm de uma cultura de 
negação dos espaços políticos, com uma influência considerável dos meios de comunicação de massa, sem estímulo para 
entender melhor a política no país.  

Parece relevante lembrar que as entidades de base, os CAs e DAs, que no momento de agitação política brasileira 
estavam ligadas diretamente ao movimento geral (UNE), ao passar dos anos tornam-se células constituintes do movimento de 
área, que vai priorizar bandeiras específicas, que não necessariamente estiveram ligadas a uma discussão sobre a sociedade. 
Cabe discutir, conseqüentemente, qual o papel que as entidades de base passaram a cumprir no movimento estudantil 
brasileiro. E não que tenha que haver uma opção entre o movimento de área e o geral, mas entender melhor o papel da mesma 
entidade nos dois movimentos, que por vezes parecem ter caminhos diferentes. 

Em 1980, a diretoria da UNE decide retomar a antiga sede na Praia do Flamengo, interditada pelo Corpo de 
Bombeiros, mas o Tribunal Federal de Recursos manda demolir o prédio. Em outubro, o alagoano Aldo Rebelo é eleito 
presidente da entidade. Em 1982 Clara Araújo é a primeira mulher a assumir a presidência da UNE. As mobilizações a partir 
da década de 80 vão se mostrar mais centradas nos cotidianos das escolas, sem grandes expressões nacionais. Martins Filho 
caracteriza o movimento das Diretas Já (84) como a dissolução dos sujeitos específicos nos atos de massa, que estavam 
voltados para o fim do regime militar e eleições presidenciais diretas. Os estudantes teriam uma ativa participação, mas não 
com uma “face própria’.5 

Em 1985 são extintos os Centros Cívicos e é permitida a reorganização dos grêmios estudantis, e a UNE volta à 
legalidade. Neste momento, Gisela Mendonça é eleita a nova presidente da UNE. O ano de 1987 é marcado pela chegada do 
Partido dos Trabalhadores (PT) à presidência da UNE, através do paraense Valmir Santos. A direção petista continua nos anos 
seguintes: Juliano Corbelini (1988), Carlos Langoni (1989). Adota-se o critério da proporcionalidade na composição da gestão.   

A década de 80, longe de se revelar como um momento propício para a aglutinação dos estudantes, já que a liberdade 
de organização das entidades é reconquistada, é vista por vários autores do tema como um período de crescente esvaziamento, 
e de práticas de aparelhamento das entidades por parte dos partidos políticos, o que vai afastar ainda mais os estudantes de suas 
entidades. 

Sobre a presença dos partidos políticos no movimento estudantil brasileiro, Anne Mische (1996) faz o seguinte 
debate, analisando a complexidade da conjuntura atual: 

 
uma análise mais profunda revela que muitas das críticas tem fundamento não apenas na estrutura da UNE em si, 
mas no cruzamento de três principais redes e lógicas participativas: os vínculos regionais e universitários junto à 
base estudantil; a hierarquia organizativa das entidades e a segmentação interna por partido político e/ou tendência 
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ideológica. Isso não quer dizer que o partidarismo, ou seja, os partidos tenham culpa pela crise atual do Movimento 
Estudantil (ME) e pelo distanciamento dos estudantes. Como partido (especialmente de esquerda) implica visão de 
mundo, projeto de transformação social e estratégias de disputa de hegemonia institucional, os confrontos também 
se manifestam no ME. A lógica própria do movimento, que é de unificação, aglutinação e ampliação do campo da 
ação coletiva, se choca por um lado com a disputa pela hegemonia entre as forças internas e, por outro, com as 
necessidades institucionais burocráticas da manutenção da própria entidade. A superposição destas três lógicas, 
dentro de uma entidade que se autorizava pela unicidade, cria tensões que às vezes têm conseqüência que nenhum 
dos três aspectos se realize com efetividade. 

 

Em 1991 o PC do B retoma a direção da UNE, e a presidente eleita foi Patrícia de Angelis. Um ano depois é eleito 
presidente o paraibano Lindberg Farias. A UNE ganha uma projeção pelas manifestações de rua, que culminam com o 
impeachment do presidente Collor.  

As passeatas pelo “Fora Collor”, que tiveram uma intensa participação dos estudantes, e aparentemente seriam um 
retorno dos estudantes às ruas, mostraram-se como um fenômeno forte, mas efêmero. Elas tinham número, mas não uma 
reflexão maior de um projeto de sociedade por trás daquelas mobilizações. O maior objetivo era a queda do presidente, mas 
não havia efetivamente em cena um discurso de esquerda, as ações estavam limitadas às regras do jogo político (MARTINS 
FILHO, 1998). 

As diferenças entre as correntes de pensamento no movimento geral aumentam, e ele adquire um caráter bem 
heterogêneo, o que em alguns momentos vai inviabilizar mesmo a coesão em torno das mesmas bandeiras. A UNE torna-se 
uma entidade com alto nível de disputa, sobretudo pelos grupos ligados aos partidos políticos. Com uma direção proporcional, 
as diferenças ficam evidentes no dia-a-dia da entidade, ficando a UNE sem uma identidade geral, que agregasse os estudantes.  

As críticas de que a UNE havia se tornado uma fábrica de carteiras estudantis crescem e ajudam a tirar o respaldo 
político da entidade.  E dessa vez, o movimento de área torna-se mais atrativo para o conjunto dos estudantes, que vêem nas 
Executivas de Curso um espaço mais propício para a construção de propostas de políticas públicas, num ambiente com um 
clima de disputa infinitamente menor. Reflexo disso é a força que tomou o Fórum das Executivas de Curso, que tem edições 
periódicas, e já conseguiu atuar na construção de encontros do movimento estudantil.  

A ofensiva neo-liberal passa a interferir, de forma decisiva, em todos os ambientes ligados ao Estado, incluindo a 
universidade. Segundo Paiva e Warde  

 
Estamos diante de uma resposta política em nível mundial em que são nítidas as tendências transnacionais. Por 
toda parte o Estado passou a ser visto não mais como um elemento equalizador que garante interesses de todas as 
classes ao atuar como instância que assegura a reprodução do sistema qua capitalista, mas como um enorme corpo 
de burocratas caros e ineficientes que centralizam as decisões em seu proveito – não restando alternativa senão a 
privatização dos serviços (incluindo os de educação) e das empresas públicas. O Estado prestador de serviços 
entrou em era de profundo desprestígio, independente do quanto tenha sido eficiente no passado e ainda hoje possa 
sê-lo. Enquanto à esquerda busca-se solução numa abstrata e problemática “solidariedade social” (Rossanvallon 
1981; Baldwin 1990) em sociedades que geram crescente individualismo, à direita indica-se o muito concreto 
caminho da privatização a qualquer preço, sem que mereça o Estado e sua burocracia análises mais isentas e 
detalhadas. (1994:11) 

 

Durante o governo FHC, o movimento estudantil tem um embate muito forte em relação à política educacional do 
MEC. Um dos principais pontos de conflito será no quesito da avaliação institucional. Em 96, o governo cria o Provão – 
inserido através da Lei de Diretrizes e Bases -, exame apresentado para a sociedade como um instrumento de avaliação, que na 
verdade era um mecanismo de ranking entre as instituições, que se obtivessem notas baixas consecutivas, correriam o risco de 
fechar. As formas de se chegar a esses conceitos (que iam de A a E) foram duramente contestadas pelos estudantes. O exame 
em nada tinha de compromisso com a real transformação das universidades. O movimento estudantil, longe de acreditar que se 
tratava de um equívoco por parte do Ministério da Educação – apesar de ter contestado pedagogicamente o modelo -, logo 
entendeu que tratava-se de mais um mecanismo de ataque às universidades públicas, e daí seguiram-se as campanhas nacionais 
pelo “Boicote ao Provão”, como uma forma de não legitima-lo, e não permitir que as instituições fossem fechadas. Somado ao 
boicote, também surgiram as campanhas “Por uma avaliação de verdade”.  

 Com a intensificação dos boicotes, o movimento estudantil ampliou a sua discussão sobre avaliação institucional, e 
fortaleceu a crítica ao modelo neoliberal da educação brasileira. Vale ressaltar o papel das Executivas de Curso no 
fortalecimento dessa campanha. Algumas delas – como a de Medicina e a de Comunicação - chegaram a elaborar um projeto 
de avaliação específica, que levasse em conta as diversidades regionais, que fosse construída democraticamente, que tivesse 
um caráter de transformação e não de punição, além da necessidade das verbas públicas para as universidades públicas.  

Também no governo FHC a UNE participa das greves das universidades federais, em conjunto com as demais 
entidades ligadas à comunidade acadêmica. O então ministro da educação, Paulo Renato, ficou conhecido pelo destrato com 
que tratou a educação pública, assim como as entidades representativas dos movimentos de greve. Até nos momentos de 
paralisação ele recusou-se a discutir um acordo com os grevistas.  

A conjuntura atual também é marcada pela expansão das instituições privadas no ensino superior, que se tornam 
maioria no país. Logo, as demandas passam a ser mais estratificadas ainda. Enquanto nas públicas os estudantes pedem verbas 
ao governo, as bandeiras nas privadas serão de transparência nas planilhas de custos, redução de mensalidades, falando de 
maneira bem simplificada.  

Aparecem mais recentemente os movimentos anti-globalização, de caráter jovem, mas não necessariamente do meio 
estudantil. Esses movimentos estarão mais ligados à ação direta, realizando grandes manifestações de protesto nas reuniões de 



cúpula das nações desenvolvidas. Serão alvo de confrontos constantes com a polícia, pelos traços corajosos que marcam as 
mobilizações desses grupos. 

 
2.3 Movimento Estudantil Alagoano 

 
Em Alagoas também vamos encontrar vários sujeitos históricos no movimento estudantil universitário local e 

nacional, assim como mobilizações estudantis que visavam a garantia de algumas melhorias no curso, algumas que discutiam 
os rumos da sociedade a partir de um pressuposto progressista, e outras com caráter de uma mudança radical no sistema.  

No geral, as mobilizações alagoanas se mostram tímidas, numa perspectiva em relação às de outros Estados. Os 
principais focos de mobilização vão estar concentrados na capital, Maceió, onde há a maior parte dos movimentos organizados.  

Na visão de Saldanha, referindo-se ao período da Ditadura Militar,  
 

A investigação sobre o movimento estudantil alagoano veio demonstrar que as lideranças estudantis universitárias 
atuaram muito mais no campo da legalidade, priorizando uma tática política de “frente-única”, ou seja, buscando 
unir forças para enfrentar um inimigo mais forte, do que as ações exemplares, tão propagadas pela maioria da 
esquerda organizada, que acreditava no esgotamento do regime militar e entendia que as vanguardas políticas 
tinham o papel de criar fatos políticos que despertassem a população para o confronto. (1994:18) 

 
A falta de organização dos movimentos populares em Alagoas pode ser explicada a partir de uma análise histórica da 

formação sócio-econômica de Alagoas, onde há a presença da “herança colonial” segundo Cícero Péricles Carvalho:  
 

Estado herdeiro de uma formação social onde a produção açucareira voltada para o mercado externo era realizada 
nos grandes latifúndios, tendo a escravidão como forma de organização do trabalho até fins do século passado, 
Alagoas continua penalizada por todas as seqüelas que daí derivam.  
Com uma economia em transição de um perfil agrário para um tipo urbano-industrial, Alagoas tem uma população 
politicamente desorganizada, em sua maioria desinformada sobre seus direitos civis, dominada pelo medo e pela 
ignorância, que gerou, naturalmente, uma sociedade política problemática.(...) Essa debilidade estrutural explica a 
permanência de tantos arcaísmos, herança que se faz presente em todos os momentos da vida política do Estado, 
passando um pouco desapercebida dos que fazem política durante os períodos sem eleição, mas que explode nas 
fases pré-eleitorais. E o fenômeno repete-se: mercado de votos, corrupção eleitoral, voto de cabresto, desinteresse 
partidário, apatia política. Uma verdadeira muralha à ampliação das conquistas democráticas. (1992:71) 

 
Essa análise pode nos trazer uma reflexão sobre o porquê de alguns lugares no país conseguirem maiores focos de 

mobilizações no período da Ditadura Militar. É sabido que foi nos grandes centros urbanos que se deram as maiores passeatas, 
conseqüentemente os maiores alvos de repressão. Em cidades como o Rio de Janeiro, por exemplo, em que a vida cultural era 
intensa – e daí a grande adesão dos artistas na luta contra repressão -, onde era o palco de diversos acontecimentos políticos, a 
população de uma maneira geral tinha acesso a mais informações e recursos do que em outras regiões do país. Isso poderia, 
naquele momento, ser um elemento que facilitasse a existência de movimentos mais organizados, presenças de mais sindicatos, 
organizações de esquerda, que tinham como um ponto conciliador o sentimento contrário ao regime, mas possivelmente não o 
mesmo projeto de sociedade como um todo. Mas reunidos em torno de uma manifestação – que poderia expressar os mais 
diferentes anseios –, era possível que se tivesse a idéia de que essas regiões estavam mais mobilizadas, de que havia mais 
sujeitos atuantes, quando poderiam estar cheias de eventuais adeptos à causa. Basta saber que várias publicações já foram 
realizadas evidenciando que existiram vários focos de repressão em outros Estados brasileiros. Na verdade com índices 
menores de presos ou torturados políticos, mas em muitos casos com atitudes tão ousadas quanto a de outros companheiros 
combatentes do regime.   

É de se considerar também, que nos lugares onde as mobilizações tomaram maiores proporções, necessariamente seus 
sujeitos políticos não atuaram em movimentos no período pós-ditadura. O que pode ser um elemento que venha a 
complementar a análise anterior.  

Entre as lutas dos estudantes travadas no final da década de 60 em Alagoas, Saldanha destaca a participação no caso 
dos excedentes, e a realização dos Festivais de Música.  

As organizações de esquerda que terão adesão entre as lideranças estudantis, elencadas por Saldanha, serão o Partido 
Comunista Brasileiro (PCB), a Ação Popular (AP), o Partido Comunista do Brasil (PC do B) e o Partido Comunista 
Revolucionário (PCR).  

Em 1968, estoura o caso dos excedentes em Alagoas. O curso de Medicina da Ufal teve as 70 vagas preenchidas, 
porém havia um número de 114 aprovados, que não foram matriculados. Reagindo à resposta da reitoria, de que só havia o 
número de vagas determinado, os “excedentes” realizam inicialmente um acampamento na Faculdade de Medicina, formaram 
uma Associação, criaram a Comissão dos Pais dos Excedentes, e mobilizam autoridades em torno da questão. Na aula 
inaugural, os “excedentes” comparecem e manifestam a indignação em relação à questão. No final de março do mesmo ano, 
um convênio entre o MEC, a Ufal e o governo do Estado viabiliza a matrícula dos estudantes, através da criação de uma nova 
Escola médica, que posteriormente transforma-se na Escola de Ciências Médicas.  

Sobre a manifestação alagoana dos excedentes, Saldanha (1998) deixa claro que não houve por parte dos estudantes 
um confronto aberto ao Regime. Não havia uma articulação com o DA de Medicina, nem mesmo com o DCE. Os próprios 
excedentes e as instâncias criadas por eles para esse fim tomaram as iniciativas durante todo o processo. Eles queriam apenas 
ser matriculados, e com o objetivo realizado, as instâncias foram desativadas.    



Na época da Ditadura Militar as entidades estudantis ficaram impedidas de funcionar nas universidades, tendo sido 
substituídas por entidades ligadas diretamente à direção das instituições. Em 1973, o Reitor da Ufal suspende as atividades 
estudantis, substituindo os Diretórios por curso pelos Diretórios de Área, órgãos oficiais da reitoria. Segundo Saldanha: 

 
Os Diretórios por curso vão deixar de existir e a Reitoria institui os chamados “Diretórios de Área” – uma espécie 
de mini-DCEs – que passam a representar os estudantes do curso integrantes das respectivas áreas do 
conhecimento. Os cursos de Humanas correspondem a Área III, os de Saúde a Área II e os de Exatas a Área I. 
Além disso, são os delegados destes Diretórios que passam a escolher a diretoria do DCE. Estava começando uma 
nova etapa na relação entre os membros dos Diretórios Estudantis e a Reitoria da Ufal. (1994:110) 

 
Dessa forma, a Reitoria procurava controlar as atividades estudantis, evitando a “subversão”. Basta saber que o 

Conselho Universitário (Consuni) da Ufal aprovou as normas para o funcionamento das entidades, assim como redigiu os 
quesitos sobre quem poderia participar delas. O nome “Diretório” ficou muito atrelado à figura da Reitoria – que legitimava a 
repressão às atividades estudantis -, o que fez com que posteriormente, já nos anos 80, as entidades representativas – nessa 
época já por curso e não por Área – utilizassem a expressão Centro Acadêmico, não mais Diretório Acadêmico, já que tudo o 
que remetesse à idéia de autoritarismo da Ditadura Militar era rejeitado pelas alas progressistas.  

A atuação do Diretório Central dos Estudantes da Ufal (DCE-Ufal) durante a ditadura se dava na estrutura oficial, 
sendo a diretoria eleita por dois representantes de cada Diretório Acadêmico. A posse da diretoria de 68 se dá com a presença 
do reitor, do vice, dos pró-reitores e autoridades do governo estadual. Na posse, o novo presidente do DCE criticou a criação 
de fundações privadas em substituição às universidades estatais por ser uma iniciativa de grupos econômicos comprometidos 
com a importação do modelo norte-americano de civilização. Um discurso similar é proferido pelo reitor A.C. Simões, que 
critica as fundações e defende a participação do estudante, ao que Saldanha caracteriza como um discurso do ME que procurou 
atuar dentro dos marcos do Estado de Direito.  

O DCE-Ufal também marca posições, através de notas na imprensa, sobre as repressões contra os estudantes no Rio 
de Janeiro, sobre os acordos MEC/USAID, e no Dia do Estudante em 1968, realiza uma Assembléia na Faculdade de 
Medicina, que acontece sob um forte esquema de vigilância (SALDANHA,1998:154-155). 

Através do Teatro Universitário Alagoano (TUA), o movimento estudantil alagoano tenta, por meio das atividades 
culturais, utiliza-lo como um canal de mobilização. Os Festivais apostavam numa reflexão crítica, trazendo temáticas relativas 
ao momento vivido, ainda que submetidos à censura da Polícia Federal.  

No início da década de 70 o PCR tem uma inserção nos militantes no DCE, iniciada com vinda do alagoano e 
universitário pernambucano Manoel Lisboa para Alagoas, que atraiu base para o partido. Como os agentes do DOI-Codi 
vinham seguindo os passos do PCR pelo Nordeste, chegaram ao DCE e os integrantes foram chamados para prestar 
esclarecimentos sobre as semelhanças entre os jornais do DCE e o “Luta Estudantil” do PCR. Os líderes estudantis ligados ao 
PCR foram seqüestrados e ficaram uma semana “desaparecidos” nos Galpões da Petrobrás, à disposição dos órgãos da 
repressão. Com a intensificação da ação repressiva ao PCR, tendo inclusive havido o assassinato de Manoel Lisboa, o partido 
cai em refluxo, só voltando a atuar no Estado décadas depois (SALDANHA,1998). 

A AP, que teve um integrante na gestão 71/72 do DCE Ufal, o então estudante Eduardo Bonfim, diminuiu sua ação 
política depois da ofensiva contra o PCR, mas sem perder o vínculo com o movimento estudantil. Para os órgãos de repressão, 
Alagoas era um “entreposto” das lideranças da AP/PC do B. 

No início da década de 80, o Partido Comunista do Brasil (PC do B) tem uma grande inserção nos movimentos em 
Alagoas, sendo considerado o partido de esquerda mais organizado e com maior número de militantes. Segundo Carvalho: 

 
Em determinado momento o PC do B tinha a hegemonia no movimento estudantil, presença nos movimentos 
sindicais urbano e rural. Uma estrutura partidária que permitiu eleger vários parlamentares em 1982, um deputado 
constituinte em 1986 e um vereador na capital em 88. A concorrência de outras forças de esquerda no declinante 
movimento estudantil, o crescimento do PT no movimento sindical onde comanda a CUT, os equívocos do PC do 
B no plano político – aposta em Collor em 86 e Renan Calheiros em 88 – e a quebra de seu modelo, o socialismo 
albanês, penalizaram o PC do B que vem diminuindo sua presença no movimento político em Alagoas. (1992:84) 

 
A hegemonia do PC do B no movimento estudantil da Ufal continua durante a década de 80, tendo a entidade 

participado das mobilizações internas na Universidade, como a Greve da Comunicação em 82, a da Agronomia e da 
Odontologia, todas motivadas por reivindicações ligadas à estrutura dos cursos. No final dos anos 80 o DCE também participa 
de mobilizações relativas à melhoria dos transportes, tema esse que vai estar presente até os dias atuais.  

A recepção dos feras, o trote, organizado conjuntamente pelos CAs e DCE, é um misto de festa e um canal de diálogo 
com os estudantes recém-chegados à universidade, daí o conteúdo político presente nos temas do evento, que sempre 
acompanham elementos importantes da conjuntura do país.  

Em um período mais recente, com a atuação dos chamados grupos independentes (sem vínculos partidários) no DCE, 
a entidade retoma as edições anuais dos seus Congressos, registra o Estatuto, se reorganiza em vários aspectos internos. Entre 
as bandeiras mais presentes vão estar a luta pela melhoria dos transportes (com a realização de atos de massa em 2001, que 
deram uma visibilidade ao DCE Ufal), a defesa da universidade pública, e num momento mais recente, a retomada de uma 
discussão sobre um projeto de sociedade, quando nos últimos Congressos os delegados passam a negar o sistema capitalista, 
acenando para a luta por uma sociedade socialista.  

Entre os grupos políticos atuantes no movimento estudantil alagoano como um todo, atualmente, estão os militantes 
da juventude petista, o PC do B, o PCR, o PSTU, os anarquistas, e os independentes (que respondem por uma parcela 
significativa do movimento estudantil). 
 


