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     Olá, sejam todes bem vindes a 5° edição da Revista Quitinete! Dessa vez,
iremos falar de algo que tem tudo a ver com a nossa revista: o Movimento
Estudantil (ME) e como nosso próprio tema de capa diz: falar do ME é falar de luta,
resistências e conquistas. Pode-se dizer que sua origem se deu por volta de 1901
com a criação da Federação dos Estudantes Brasileiros, uma época em que os
estudantes estavam crescendo em número e em importância.

     Em 1930, o contexto histórico levou a que estudantes se organizassem na
Juventude Comunista e na Integralista. Havia uma heterogeneidade de opiniões e
a necessidade de se criar uma entidade forte e legítima e foi assim que, em 1937
no então Conselho Nacional de Estudantes, foi criada a União Nacional dos
Estudantes (UNE). Historicamente, a entidade foi palco de muitas lutas e
resistências: a luta contra o nazi fascismo, pelos direitos dos estudantes, contra a
Ditadura Militar etc. Neste período inclusive a UNE teve sua sede incendiada e sua
atuação era feita de forma ilegal. Atualmente a entidade continua lutando por
nossos direitos e mudanças nas estruturas da sociedade.

     Se tratando particularmente de nós - graduandos e graduados em História -
temos muito do que nos orgulhar da entidade do ME que nos representa em
maior instância. A nossa Federação do Movimento Estudantil de História (FEMEH),
que este ano completou 35 anos, vem, cada vez mais, trabalhando para a
construção de um ME ativo e combativo; defendendo a universidade pública,
gratuita, de qualidade e que atenda os interesses da classe trabalhadora. Nossa
Federação lutou pela obrigatoriedade do ensino de história da África, esteve
presente nos debates das reformas universitárias, se destacou na luta pela
regulamentação da profissão de historiador e segue atuando junto aos Centros e
Diretórios acadêmicos de História. Afinal, o ME começa pela base. Para nós da
Quitinete, é motivo de muito orgulho fazermos parte da FEMEH!

     Nessa edição, buscamos mostrar a importância e a necessidade histórica do
ME no Brasil. Defendemos uma alternativa revolucionária que lute contra a nossa
retirada de direitos, contra o desgoverno de Jair Bolsonaro e toda e qualquer
forma de exploração. A Quitinete defende o compromisso de um Movimento
Estudantil de História (MEH) que lute lado a lado com a classe trabalhadora. Que
essa edição seja uma leitura prazerosa e inspiradora, que todes que façam parte
desse movimento possam sentir a força que temos e que juntes possamos, a cada
dia, avançar na construção de um mundo novo, lutando pelo poder
verdadeiramente popular. Um forte abraço a todos, nos vemos novamente em
Maceió-AL, no nosso ENEH. Avante! Venceremos!

Teresa Patrícia- Editora Chefe
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Quitinete - Como se iniciou o seu ingresso no movimento estudantil
junto à União da Juventude Comunista?

 
Maíza Ferreira - Antes de responder gostaria de agradecer ao
convite para falar um pouco sobre minha trajetória no Movimento
Estudantil. Meu ingresso na UJC ocorreu em 2015, mas antes disso
eu já havia tido envolvimento com outra organização política fora do
espectro revolucionário. Considero meu ingresso na UJC um
importante salto na minha trajetória política. Antes de militar na UJC
eu pertencia ao PSB que é um campo político que eu considero hoje
que está muito mais pra direita do que até pro centro. Rompi com o
PSB mais ou menos em 2014 justamente por fazer uma avaliação de
que o seu programa político não carregava, não tinha um conteúdo
classista, não tinha um conteúdo de ruptura com a realidade no qual
nós estamos inseridos e não apresentava um projeto político
imediato, sobretudo pros estudantes e pros trabalhadores capaz de
romper com a lógica da conciliação, a lógica, enfim, do
apaziguamento, né? Da luta de classes. Percebendo essas
contradições, óbvio, que não foi da forma como eu estou falando
aqui agora, optei por romper e fiquei um período afastada de
organizações políticas, mas não afastada do movimento. E aí já inse-
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rida no movimento estudantil. E nesse
tempo atuando como independente
pude ter contato com diversos espectros
políticos e me vi próxima da UJC por ter
acordo com o seu programa político, com
a sua linha com a sua forma organizativa,
o centralismo democrático é um modelo
organizativo que sempre me atraiu, que
eu sempre consegui me ver dentro dele e
ver as minhas escolhas sendo
respeitadas e também ter um espírito de
coletividade muito grande nesse
processo. Enfim, agora no atual
momento eu estou num processo de
saída da UJC pra me inserir na dinâmica
política partidária que é Partido
Comunista Brasileiro, uma nova etapa da
minha vida e da minha trajetória. Espero
que seja tão profícuo aí com muitas
contribuições também pra luta política.

Q - Nestes últimos anos, estamos
vivenciando momentos conflituosos na
formação política brasileira. Em sua
opinião, qual a importância de se
adentrar em um movimento estudantil
para esclarecimento político, cultural e
moral de um indivíduo?

M - Considero o M.E como um
importante espaço de formação para o
indivíduo em diversas esferas de sua
vida. Através do meu envolvimento no
M.E tive acesso a formação teórica,
prática, me coloquei diante de desafios,
vivenciei a universidade numa dimensão
que só o Movimento Estudantil é capaz
de nos apresentar. Parece clichê, mas
esse espaço nos põe para além dos
muros da própria universidade, pude
perceber  que  os  problemas  apresenta-

dos pela universidade são também
reflexos de questões já apresentadas
pelo social, assim como a universidade
também pode e deve ser propositora de
soluções para os problemas vivenciados
pela nossa sociedade. Atuar no interior
de um espaço político com possibilidades
de vitórias e derrotas, se ver como sujeito
histórico que pode contribuir para alterar
a realidade no qual estamos inseridos é,
ao meu ver, um dos aspectos mais
relevantes de atuar no M.E.

Q - Pela Constituição, adolescentes de 16
e 17 anos de idade, se quiserem, podem
exercer o direito de votar e influenciar o
destino político do país. Entretanto, nos
últimos meses, houve uma queda na
emissão do título de eleitor dessa faixa-
etária. Dessa forma, você acredita que o
movimento estudantil poderia surgir
como um instrumento para o incentivo a
votação dessa parte da população? Além
disso, sabemos que períodos eleitorais
tornam-se propensos a divulgação de
“Fake News”, por conta disso, como o
movimento estudantil pode agir para
auxiliar esses adolescentes no seu
desenvolvimento crítico na sua educação
política para o voto consciente nesses
tempos?

M - Eu acho que o movimento estudantil
pode cumprir um papel relevante nesse
processo de inserção e de incentivo do
jovem a política e o voto é consequência
desse processo, mas acho que nesse
atual momento que nós estamos vivendo
é fundamental que a gente tenha total
clareza de que o voto ele é insuficiente
pra alterar a realidade no qual nós esta-



mos inseridos. Então, eu penso que a
grande tarefa que o movimento
estudantil precisa carregar no próximo
período além de pautar a derrubada do
governo de Bolsonaro e também do
bolsonarismo é fazer com que os
estudantes, sejam eles envolvidos ou não
com o movimento estudantil,
compreendam que a organização política
ela é a principal força, o principal
instrumento político que tem uma
capacidade de fato de pressionar, de
tensionar e de fazer com que as coisas
possam ser alteradas. Eu acho que
grande parte das campanhas que a gente
tem visto são de incentivo aos jovens ao
voto, né? De retirar o título de eleitor e
também a votar, tem reduzido a
participação desse indivíduo à política
apenas a esse momento e acho que esse
momento é muito pequeno e ele não
tem o potencial que a organização
política e a organização popular dos
trabalhadores carrega historicamente e
acho que essa pra mim é a grande
diferença, né? De um movimento
estudantil que de fato tenha
compromisso com as alterações políticas
que a sociedade precisa. Ele vai
apresentar esses limites. Agora, aquele
movimento estudantil conformado com o
status quo, ele vai apresentar o voto com
uma única alternativa, né? E como essa a
forma de alterar a dinâmica social. Eu sou
de uma tradição do movimento
estudantil que tem como perspectiva a
defesa da organização popular, a defesa
da Organização dos Trabalhadores, a
defesa da organização política com base
na radicalidade. Então acho que esse é o
grande ponto que eu gostaria de elencar

O segundo aspecto é sobre fake news,
como que a gente, como que o
movimento estudantil pode trabalhar
nesse processo. Eu acho que se o
estudante inserido dentro dessa
dinâmica política tem uma boa percepção
sobre a conjuntura, sobre os atores
políticos ali que estão em atuação, ele
com certeza vai ter uma facilidade de não
cair nessas ciladas, né? Que são
propagadas em sua maioria pela direita,
mas acho que o movimento estudantil
também enquanto um corpo coletivo,
digamos assim, tem tarefa nesse
processo que é a tarefa de politização do
debate. A de intensificar profundamente
o debate acerca do modelo de sociedade
que está sendo apresentado, acerca de
um conjunto de questões que essas
candidaturas apresentam. E acredito que
esse é o grande erro. Achar que a gente
não pode e não tem capacidade de
intervir na dinâmica política nessa
magnitude. A gente tem sim. A gente tem
que ser ousado, tem que ser corajoso. Eu
acho que essa é a grande sacada do
Movimento Estudantil, né? São jovens
com altivez, com coragem, que em sua
maioria se dispõe a abrir mão de muitas
coisas das suas vidas pra se dispor à luta
política.

Q - Maíza, você faz parte da União
Juventude Comunista, organização que
luta pela democracia popular e socialismo
e que por tais princípios vivenciou por
momentos a reclusão forçadamente de
seus ideais. Diante disso, a seu ver, quais
são as dificuldades que o movimento
estudantil vivencia atualmente e precisam 
ser superadas?



M - Eu me inseri no Movimento
Estudantil em 2015 como eu ponderei,
mas eu me inseri na política diante da
égide dos governos petistas né? E aqui na
Bahia, local onde atuo politicamente em
Ilhéus no sul da Bahia, a gente tem o
campo democrático popular, que tem no
seu interior o PT, PCdoB, as forças
políticas da base de apoio do governo
dos governos Lula, Dilma, né? Com
grande expressão política. A juventude
do PT, a juventude do PCdoB, eu acho
que esse processo de hegemonia desse
campo político, não só na Bahia, mas em
todo o país tem deixado marcas
relevantes no movimento estudantil.
Relevantes no sentido de quê? O
movimento estudantil passa por um
processo de despolitização, por um
processo de amortecimento das suas
lutas, sobretudo naqueles estados em
que esse campo político está na
centralidade do poder. Aqui na Bahia,
nós vivenciamos experiências de greve
das estaduais e essas forças políticas
foram importantes instrumentos de
desmobilização dos estudantes. Então,
eu penso que a grande tarefa que a
gente tem, quando eu digo a gente, estou
pensando no campo de oposição de
esquerda do movimento estudantil que é
o espectro no qual a minha organização
faz parte. Ela tem como tarefa superar
esses aspectos deixados e que ainda
hoje permanecem e que esse campo
político tenta garantir a sua permanência
no interior do movimento estudantil.
Acho que a gente precisa fazer com que
o movimento estudantil retome o
caminho das lutas, retome o caminho da
radicalidade, retome o caminho da
autonomia e da independência política
das

das lutas, retome o caminho da
radicalidade, retome o caminho da
autonomia e da independência política
que eu acho que isso nós perdemos no
último período com essa hegemonia
desse campo que eu apontei, mas penso
que nesse processo pandêmico, né?
Essas características que eu estava
apontando de amortecimento,
distanciamento, despolitização, se
intensificaram com um tom ainda mais
considerável. E que aí coloca a gente
como uma tarefa muito mais complexa
nas mãos, mas acho que o nosso campo
político vai com muita sabedoria e
maturidade conseguir superar como já
tem trabalhado arduamente pra isso. E a
gente vai fazer o movimento
estudantil se colocar como uma força
política de relevância como ele
sempre foi na história política
brasileira.



Quitinete - Joana, como você ingressou no movimento estudantil?
Me conte um pouquinho da sua trajetória.

Joana Bleza - Em 2014 ingressei no IFBA campus Ilhéus e
consequente a política entrou na minha vida. Entre o final de 2015 e
o início de 2016, diversas escolas públicas de São Paulo foram
ocupadas pelos próprios estudantes contra a decisão do governo
estadual de realocar alunos e fechar escolas e em torno da merenda
escolar. Nós do IFBA, tivemos debates na sala aula sobre tal situação,
então estávamos inteirados do ocorrido e da mobilização estudantil. 
Em meados de 2016, após o golpe, e com os rumos da educação no
Brasil, diversas escolas começaram a ser ocupadas por estudantes e
o Paraná foi o farol desse movimento. Então, nós, os estudantes
daquela época, decidimos ocupar a escola contra a Medida
Provisória 746, que previa mudanças no ensino médio, e contra o
Projeto de Emenda Constitucional que estabelece um teto para os
gastos públicos, a PEC 241. Essa foi de fato a porta de entrada no
movimento estudantil.

Q - 2016 foi um ano histórico para o Brasil em diversos sentidos, e
você como participante desse ato de resistência estudantil de ocupa-

ENTREVISTA
tem 22 anos, é graduanda em História na Universidade Estadual de
Santa Cruz (UESC). Foi secretária da Juventude do Partido dos
Trabalhadores (PT) em Ilhéus na Bahia (BA) e é militante do Coletivo
Malês que tem como pautas principais, o movimento negro, o
feminismo negro e interssecional. 

Bleza Joana



ção das escolas, para você qual o papel
do Movimento Estudantil para a
formação política do estudante?   

J - Eu acho que é essencial! Falando
particularmente da minha experiência na
época da ocupação, ocupar a escolar
para além de uma reivindicação, fez com
que a gente conhecesse nossa escola e
ocupasse todos os espaços dela, no
sentido de ir além dos espaços de
socialização e da sala de aula, ocupar
também o campo burocrático da escola
de fato, então aprendemos por exemplo,
a fazer um oficio para solicitar que os
terceirizados da escola não tivessem seus
dias de trabalho prejudicados porque
estávamos ocupando a escola, a gente
teve que conhecer as hierarquias da
nossa escolas para poder conversar e
manter nossa ocupação e nos organizar
com nossos próprios colegas, que na
maioria das vezes não eram a favor da
ocupação, então veja, como nós iríamos
fazer a ocupação da escola e ao mesmo
tempo assistir aula e no meio disso tudo
lidar com as atividades? Era inviável!
Então o Movimento Estudantil trouxe
para nós essa visão de mundo muito
mais ampla, e muitos de nós depois do
período de ocupação passaram a fazer
parte de movimentos sociais, de partidos
políticos, e continuam até hoje. Então é
nesse sentido que eu digo o porque do
M.E ser tão importante nessa formação
política estudantil, já que é durante a
adolescência que nós estamos em um
processo de formação e construção de
princípios e da nossa visão de mundo,
uma vez que isso está intrinsecamente
ligado a que tipo  de agente  seremos  na

sociedade, por quais causas e ao lado de
quem vamos escolher lutar. 

Q - Joana, você faz parte do Movimento
Coletivo dos Malês, movimento juvenil
que tem se empenhado no combate aos
variados retrocessos causados pelo atual
(des) governo nesses últimos anos. Você
como atuante nesse movimento, na sua
visão qual a importância da atuação do
Coletivo dos Malês frente a democracia
brasileira, e sua contribuição para a luta
do Movimento Estudantil?

J - Assim como os Malês eram os negros
e negras de religião islâmica que
organizaram um das maiores revoltas de
escravizados da história da Bahia, o
Coletivo Malês hoje representa a
juventude, partindo das periferias nos
espaços rurais e urbanos, do campo e
onde quer que a juventude negra,
periférica, LGBTQIA+ esteja presente. O
Coletivo Malês é importante na defesa da
democracia brasileira, pois se coloca
contra todo e qualquer retrocesso por
parte deste desgoverno, que nesses
quase 4 anos vem aprovando em
emendas e projetos de lei seu verdadeiro
projeto fascista, de eliminação de direitos,
perverso e repressivo, projeto este que
atinge especialmente a classe
trabalhadora, em sua maioria, mulheres
negras de periferias.

Q - Você como estudante do curso de
História da UESC, e tão ativa dentro do
M.E e de movimentos populares como o
Coletivo dos Malês,como você avalia a
atuação da UESC frente ao Movimento
Estudantil na Bahia? Existe uma aliança/



cooperação entre a Universidade e os
órgãos/comunidades estudantis?

J - Acredito que todos esses sujeitos
históricos estão inseridos no movimento
estudantil em seu todo, isso é inegável. A
diversidade de movimentos sociais
dentro da universidade sempre estão em
diálogos, ou até mesmo disputas internas
kkk, mas no momento de luta há união.

Q - O ano passado foi marcado pelo
retorno das esquerdas nas ruas em torno
da pauta Fora Bolsonaro, Guedes e
Mourão e este ano é ano eleitoral. Qual é
a tarefa do Movimento Estudantil este
ano? E como o Coletivo dos Malês tem se
articulado para atuar nesse processo?

J - Em um tempo histórico em que o
empoderamento virou protagonista das
narrativas das chamadas minorias sociais,
é preciso saber de que poder as
juventudes precisam, porque disputar o
poder não é escolha, é necessidade. O
Coletivo males compreende que não há
outra alternativa para o empoderamento
e libertação coletiva que não a conquista
do poder em todas as instâncias da
sociedade. Não há dúvidas que o
trabalho é de formiguinha, o Coletivo
Malês se constitui por meio de trabalhos
de base com formações políticas, aulas
públicas, intervenções sociais e culturais
através dos slams, sarau de poesias,
batalhas de rap, através movimento hip-
hop, da arte e cultura de rua por meio do
pixo e do grafite, através do
empoderamento a beleza negra e todas
as atuações da juventude. Nesse cenário
de ano eleitoral, é de suma importância
que estejamos presente em todos os
espaços, pois após todo esse processo
conseguiremos consolidar as relações
entre esses diversos grupos. Afinal, a
luta não se encerra na eleição.



ralidade de um movimento composto essencialmente por
jovens, no entanto, não o dispensa de tradicionais dinâmicas
de poder relacionadas ao gênero, reforçadas por quesitos
como raça e idade, pelo contrário, essas dinâmicas podem
ser ainda mais perversas. Não presenciei um só espaço
político em que gênero, raça, idade, não fossem critérios
legitimadores das práticas e discursos políticos, critérios de
inclusão ou exclusão aos locais de fala e decisão.A
necessidade constante de se reafirmar, ‘’falar grosso’’, repetir,
executar com excepcionalidade, e contornar ações
constrangedoras que nos são impostas, atestam o
enfrentamento da violência patriarcal e sistêmica até no Mo-. 

‘’Me admira a dimensão plural que o
Movimento Estudantil pode assumir ao se
expressar, dificilmente se limita às tarefas
comuns dos Centros e Diretórios Acadêmicos, e
se porventura assim for, a organização não
passa de uma máquina burocrática de
estudantes. Comumente, o Movimento
Estudantil é a porta de entrada para caminhos
de luta... popular, socioambiental, política,
partidária, étnico-racial, LGBTQIAP+, etc. A plu-

VENI, VIDI, VICI
Quem acompanhou a edição passada da Quitinete sabe que essa coluna foi pensada para
compartilhar as experiências de existir e resistir de discentes e docentes. Dando-os voz para
mostrarem as dificuldades e as vitórias de suas trajetórias. Dessa vez, iremos trazer o relato da
Letícia Barbosa, mulher preta, 20 anos, graduanda em História na UFRR, presidenta do DCE-
UFRR e do CAHIST-UFRR, membra da secretaria de comunicação da FEMEH.



Central dos Estudantes da Universidade Federal de Roraima,
ela tem cumprido essa tarefa com êxito, mas nós não
podemos naturalizar, romantizar e principalmente nos calar
diante da situação enfrentada por ela, afinal, o silêncio
também é violento. Enquanto um meio de comunicação do
Movimento Estudantil de História que tem como um de seus
objetivos o enfrentamento de qualquer violência contra a
mulher, sobretudo às negras que são ainda mais afetadas
pelo sistema, repudiamos a situação enfrentada por Letícia,
pelas mulheres roraimenses e por todas as outras, a Revista
Quitinete, espera que o relato acima publicado sirva de
denuncia e alerta (sobretudo dentro dos espaços do
Movimento Estudantil, que tem como dever lutar contra as
opressões estruturais da sociedade), que não tenha como
consequências ‘’meias soluções’’ que desviam da natureza
estrutural do problema. Sigamos firmes na luta contra o
sistema capitalista, contra a sociedade de classes que
excluem a vez e a voz das mulheres nos espaços de
decisão."

 

vimento Estudantil. É apropriado, ainda, destacar a conjuntura em que se encontra o estado
de Roraima para tais relações, o reacionarismo, a política oligárquica, a presença escassa
mesmo de mandatos progressistas, atreladas à forte presença do bolsonarismo, são
circunstâncias que sujeitam mais ainda a mulher roraimense às posições de sub-
representações nos espaços políticos e exigem resistência para exercermos nosso direito de
posse da palavra e poder de decisão’’. Letícia, é a primeira mulher negra a presidir o Diretório 

VENI, VIDI, VICI



O Movimento Estudantil possui um histórico de lutas em defesa da educação.
Trata-se de um espaço propício à formação acadêmica, política e social. Este artigo
discorre sobre o Centro Acadêmico de História Lagoa Amarela da Universidade
Federal do Maranhão – UFMA, na cidade de São Luís nos anos 90. Naquele período
o Brasil, estava em processo de redemocratização e vigorou a luta contra o avanço
do neoliberalismo vinculado ao processo de privatização, inclusive das
universidades do país. Analisa-se fontes documentais produzidas e arquivadas pela
própria entidade ao longo das gestões que atuaram observando o reflexo das lutas
da época. Utiliza-se da História Oral desenvolvida através de três entrevistas com
ex-discentes que militaram na entidade, ouvindo e analisando as entrelinhas na fala
dos entrevistados, os silêncios, esquecimentos e os conflitos de memória na luta
por uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Para além disso, um olhar
sobre a história do Movimento Estudantil de História visando perpetuar a voz
estudantil, em nome da memória, direitos estudantis conquistados e da emergente
necessidade de continuar lutando pela educação no Brasil. 

 
Palavras-chaves: Movimento Estudantil; UFMA; CAHIS 
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Redemocratização do Brasil
    Brasil, década do final do século XX. O país aspirava à democracia após anos
intensos de Ditadura Militar (1964-1985). Naquele contexto, o país estava
desestruturado politicamente. Com o fim da Ditadura, as discussões giravam em torno
de como reerguer o país e as eleições urgiam contar com a participação do povo. A
promulgação da Constituição Federal de 1988, conhecida como “Constituição Cidadã”,
estabeleceu-se pautada na ideia de inclusão e respeito aos direitos políticos, humanos
e sociais. O discurso sobre cidadania também vigorou naquele momento, tendo em
vista que fazia parte do contexto de redemocratização, embora tenha se estabelecido
de forma precária e corroída por interesses políticos. Desde a Constituição de 1988
observou-se tais iniciativas e nos anos 90 isso se intensificou e continuou mesmo
diante de governos neoliberais (MIANI, 2017, p. 2).
     No cenário de reestrutura da democracia, ganhava respaldo o discurso e estratégia
política ancorados no neoliberalismo. Um projeto que prometia a restauração da
identidade brasileira e a reconstrução da economia. Dentre seus incentivadores tem-
se os governos de Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso (FHC). Para
muitos, os anos 90 seriam a “década perdida” por causa do desequilíbrio econômico e
acreditavam que a solução seria uma agenda neoliberal que foi usada para inserir o
Brasil na forte onda capitalista. Segundo Miani (2017), as eleições de 1989 com
Fernando Collor de Mello e Luís Inácio Lula da Silva no segundo turno, proporcionaram
a introdução de novas ideias econômicas para o Brasil e abertura para a noção política
que se encaminhava na década de 1990. Na teia dos debates e discursos, o
neoliberalismo defendido por Collor muito se distanciava das demandas de
proximidade da qualidade de vida defendida por Lula, tendo em vista a baixa nos
direitos trabalhistas.
     Como resultado das eleições, Collor foi eleito e logo após um período exercendo o
mandato, denúncias sobre práticas de corrupção envolvendo o presidente Collor
vindas do irmão, Pedro Collor, começaram a surgir desestabilizando ainda mais o seu
mandato e justificando seu afastamento. Baseados nos trâmites constitucionais,
intensificaram o pedido de Impeachment, ou seja, um processo de destituição do
mandato. 
     A população apresentou-se em protesto, um movimento conhecido como Fora
Collor que ganhou grande repercussão nas ruas do Brasil. Encontrou-se grupos
diversificados de movimentos sociais, dentre eles, o movimento de estudantes que
contribuiu na organização e restabelecimento daquele episódio. Esse processo
resultou no que ficou conhecido por Impeachtment de Collor, no dia 29 de setembro de
1992. Durante esse período, o Congresso Nacional votou pelo afastamento do
Presidente da República. Nesses termos, tem-se o primeiro presidente impeachmado
na história política do Brasil (MIANI, 2017, p. 12).
    Após o processo consumado, Itamar Franco, o então, atual vice-presidente tomou
posse do cargo e indicou Fernando Henrique Cardoso (FHC), para o cargo de ministro
das Relações Exteriores e ministro da Fazenda. Como ministro, FHC organizou o Plano
Real, um projeto de moeda com objetivo de estabilizar o Brasil e integrar a economia



internacional. Naquele instante, o país encarava um profundo nível de pobreza e
desemprego (COHN, 1999, p. 184). Naquele cenário, as questões sociais do país
estavam paralisadas, isto é, os problemas ainda estavam crescentes. 
   Devido à credibilidade do Plano Real, FHC mostrou-se como o candidato que
concorreria as eleições de 1994 e cujo concorrente foi Lula que, depois do
Impeachment, alcançou uma grande credibilidade e aproveitou-se disso para essa
nova eleição. Todavia, o vencedor do pleito foi FHC e Lula ficou em segundo lugar.
Considera-se que o Plano Real semeou credibilidade entre os eleitores, uma vez que o
desemprego estava em alta e essa medida econômica prometia estabilizar a economia.  
   Em 1995, FHC recebeu a faixa presidencial e tomou posse do Governo. Suas
propostas centrais foram voltadas para a estabilização do Plano Real que o país já
tinha adotado como método de crescimento (COUTO; ABRUCIO, 2003, p. 3). Priorizou-
se uma agenda governamental neoliberal baseada na diminuição do quadro de
empresas estatais na promessa de pagar a dívida externa e trazer mais empregos,
gerando maior circulação de renda no país. Iniciou-se uma era de privatização que
gerou repercussão em muitas áreas. Já no início de seu mandato, FHC trabalhou em
consolidar suas propostas. 
     Todavia o Plano Real, moeda de credibilidade, no decorrer do governo, não atendeu
aos interesses esperados. O modelo de expansão econômica através da moeda obteve
suas controvérsias e tal déficit foi atribuído aos gastos que tinham com as empresas
estatais, resultando em altos cortes e dando espaço para o processo de privatizações,
marcas de governos neoliberais, inclusive FHC. Desde o início dos anos 90 os gastos do
governo com bens sociais e com serviços públicos foi sendo reduzido
progressivamente” (MACIEL, 2007, p. 6-7). Para isso, foi necessário que ocorressem
alterações constitucionais, pois a Carta de 1988 proibia a privatização das estatais. 
   O discurso sobre a melhoria na educação partindo de iniciativas privadas foi
sustentado naquele momento. Em 20 dezembro de 1996 foi aprovada a LEI Nº 9.394.
As privatizações foram marcantes no governo FHC. “[...] Fernando Henrique Cardoso,
em seu primeiro mandato, lançou as bases do que seria um novo modelo da relação
Estado-Mercado, passando ao setor privado boa parte de um imenso patrimônio
acumulado ao longo de algumas décadas” (COUTO; ABRUCIO, 2003, p. 7).  
   Segundo Coelho (2015), mesmo com tal venda visando ao acúmulo de capital e
pagamento da dívida externa, a dívida pública continuou subindo. O plano do Governo
FHC não foi bem sucedido, pois o dinheiro recebido com as vendas de estatais não foi
suficiente para quitar, pelo contrário, aumentou devido ao investimento do Plano Real.
Todavia, em 1997 FHC concorreu novamente às eleições e ganhou. Baseado em
argumentos de continuidade para melhoria, venceu e governou nos anos de 1998 a
2002. 
   Naquela situação de novos rumos para o Brasil, encontram-se discussões que
visavam à redemocratização do país. Observa-se um contexto de reconstrução da
democracia, com muitas incidências de governos neoliberais e um alto crescimento da
desigualdade social, ao passo que o conceito de cidadania foi sendo inserido. Portanto,
foi de restabelecimento político e social ocasionando muitos embates internos com re-



percussão que também influenciam nos movimentos sociais de base. 

Movimento Estudantil e a Universidade nos anos 90
    O movimento estudantil faz parte do campo teórico que engloba os movimentos
sociais. Reconhecido por sua efervescência em defesa da educação, traz o aspecto de
combatividade e vigor nos posicionamentos frente às questões que vão além do
espaço universitário. Segundo Nildo Viana (2020), o movimento estudantil é um dos
principais movimentos sociais atuantes, que possui características definidas a partir do
grupo social que pertencem: os estudantes.  
Nos anos 90, período de transição política, o diálogo sobre direitos humanos e a
cidadania foram cada vez mais buscando se reafirmar diante das advertências que
vinham se instalando através dos governos que vieram depois do período de Ditadura
Militar (1964-1984) e da repressão que sofreram. Veio o caso das Diretas já!, cuja
participação estudantil buscou seu lugar naquele espaço, bem como o Impeachment
do presidente Fernando Collor de Mello em 1992. 
   A política praticada pelo presidente Fernando Collor de Mello, e principalmente
vigorada com Fernando Henrique Cardoso (FHC), estabeleceu uma agenda neoliberal e
a lógica de enxugamento dos gastos com serviços públicos no Brasil. A era FHC trouxe
uma série de reformas, bem como privatizações na área educacional.

[...] foi sobretudo a partir da década de 90, com um investimento cada vez menor do Estado
no campo da educação, que as universidades públicas brasileiras acabaram se
deteriorando: “[...] entre 1995 e 1999, houve uma redução de 17,3% nos gastos com as
instituições federais de ensino superior e de 22,8% em sua participação no PIB,
contrastando com o aumento de 17,9% na oferta de vagas e de 20,4% no número de
matrículas (BOTTONI. SARDANO e COSTA FILHO, 2003, p. 32). 

    Para o diálogo sobre o movimento estudantil, faz- se necessário compreender o
espaço que ele se encontra, a relação de força que o rege. Ao estudar o histórico da
Universidade, cabe entender que ela deve ser analisada dentro do contexto em que
está inserida, pois a universidade compreende as expectativas de determinado tempo. 

O ponto de partida para qualquer discussão sobre universidade não poderá ser, portanto,
“o fenômeno universitário” analisado fora de uma realidade concreta, mas como parte de
uma totalidade, de um processo social amplo, de uma problemática mais geral do país
(FÁVERO, 2006, p. 17-18).  

    Na década de 90, o perfil do movimento estudantil modificou-se em consequência
do neoliberalismo. Os discentes que ingressaram na universidade estavam conduzidos
pela lógica mercadológica, ou seja, entravam com intenção principal de obter formação
profissional para alcançar uma vaga no mercado de trabalho. Assim, houve
modificação também do movimento estudantil universitário (MESQUITA, 2001, p. 56). 
      Chegar na universidade pública continuou sendo privilégio e esse quadro se agra-



vou pois o número de vagas caiu à medida que os recursos repassados do governo
foram sendo controlados. Paralelo a isso, as faculdades de iniciativa privada
aumentaram, foram ganhando espaço e crescimento na década de 90 pautadas na Lei
de Base e Diretrizes nº 9.394/1996. A principal chave de modificação foi a abertura
para atuação de iniciativas privadas e a modificação do modelo de universidade
(RIBEIRO, 2000, p. 60). Acreditava-se que tal prática poderia gerar uma gradativa
privatização do ensino e o Estado não seria mais responsável de oferecer
gratuitamente tal ensino para a sociedade, voltando assim, para uma educação
fortemente elitista. 
    Pautados nisso, os acadêmicos das universidades públicas eram bem visados no
mercado de trabalho e poderiam assumir vagas para ministrar aulas mesmo que ainda
graduandos. Essa ideia foi modificada somente em 1999 por força do Decreto n°
3.275, de 6 de dezembro, solicitando formação no ensino superior para atuar no
ensino básico. Assim, para quem vinha da classe baixa e média da sociedade,
aceitavam as vagas de emprego ainda graduando, pois em meio à baixa perspectiva de
renda financeira que acontecia no país e o sucateamento das universidades, muitos
optam por esse caminho como forma de garantia.

A norma da eficiência e da competição leva grande parte dos estudantes a preocupações
mais localizadas e especializadas como solução imediata para seus interesses. A
insegurança, o ‘realismo’, o pragmatismo, o individualismo, a tendência em aceitar as leis do
mercado, são características ou mudanças que vão sendo incorporadas no modo de ser do
estudante, e são conseqüências também da própria forma como a universidade está sendo
estruturada (MESQUITA, 2001, p. 57).

    Observa-se que houve diversas reações diante disso: aqueles que mantinham a
visão de formação profissional e aqueles que ainda acreditavam na universidade como
lugar de construir conhecimento através do debate, da luta e do posicionamento.
Gerou um preconceito com relação aos militantes universitários.  
     Entre as pautas da educação também estava o Provão, o modelo de avaliação do
ensino universitário que o Ministro da Educação, Paulo Renato Sousa, do Governo FHC,
pretendia aplicar. Ele defendia que tal prova mediria o conhecimento nas
universidades e aumentaria as verbas, mas os estudantes acreditavam que isso serviria
como forma de limitar os repasses para as universidades, uma vez que as provas não
coincidiam com o modelo de ensino universitário (MESQUITA, 2001, p. 114). Foram
marcos o Fora Collor! No primeiro mandato de FHC, Defesa da Universidade Pública;
segundo Mandato de FHC com o movimento CHEGA DE FHC!. Essa tomada de postura
devia-se ao entendimento da representação estudantil como espaço de importância
para o meio. Houve movimentação de professores, estudantes e servidores contra as
posições do Governo FHC, pois a "[...] educação, como direito social fundamental,
estava sendo apropriada pelo capital para desenvolver sua plataforma política
econômica de gestão e controle" (CARDOSO. MIRANDA. SANTOS e PESSOA, 2009, p.
01). Nesse sentido, a luta pela defesa da  educação pública e de qualidade  era  o  foco,



pois o processo de privatização estava atingindo a educação. Como ressalta Araújo
(2012), 

A Universidade não vai mudar sem a efetiva participação popular, não podendo ser
transformada de dentro para fora; pelo contrário, seus muros irão cair de fora pra dentro,
como consequência da chegada do povo ao poder (ARAÚJO, 2012, p. 44).   

    O sucateamento das universidades, com práticas de privatização dos serviços
básicos e cortes nas verbas ocasionam baixa infraestrutura na universidade. Outros
temas como a reforma universitária e avaliação institucional foram enfatizados. A
defesa da educação pública brasileira, em específico as universidades, tornou-se
legítima.  

Centro Acadêmico de História Lagoa Amarela: fontes escritas e orais 
   O CAHIS Lagoa Amarela enquanto entidade representativa dos estudantes de
História da Universidade Federal do Maranhão em São Luís faz referência a um
quilombo do Maranhão fundado por Cosme Bento das Chagas, mais conhecido como
Negro Cosme, um escravo ativista que lutava pelo fim da escravidão. Lagoa Amarela
representava o lugar de resistência ao sistema escravocrata, onde eram desenvolvidas
atividades educativas para os negros escravizados que ali chegavam. De tal inspiração
veio o nome atribuído à entidade de representação estudantil de História da UFMA.  
   O slogan do CAHIS Lagoa Amarela representa o símbolo dessa resistência no
Maranhão. Portanto, a entidade firma-se na ideia de resistir, lutar, formar e representar
o movimento estudantil de História. 

Fonte: Acervo CAHIS Lagoa Amarela Gestão Apologeticus: Unidos pela História 



    Em muitos momentos, encontrou-se nos documentos identificando-o como C.A e
outras vezes D.A. Sobre isso, sabe-se que as duas nomenclaturas servem para
identificar, embora se tenha notado com mais frequência chamar CAHIS Lagoa
Amarela. A Federação do Movimento Estudantil de História (FEMEH) lançou uma nota a
respeito, 

O movimento estudantil de área, ou seja, por curso, pode ser representado de várias formas,
desde centro ou diretórios de base, através dos conselhos regionais e nacionais e a
organização nacional de área, que pode ser basicamente federativa ou executiva (FEMEH E
EXECUTIVA, 1994, p. 1).

    O Centro Acadêmico de História Lagoa Amarela acumulou um vasto material ao
longo de sua existência. Entre a década de 90, mapeou-se documentos de 1992 a
1999. Os documentos estavam datilografados em sua maioria, e foram mapeados os
seguintes: 
Tabela 1: Quantidade de Documentos

Fonte: Elaborada pela Autora, 2019.

   Para análise, levou-se em consideração conhecer o contexto, observar quem as
escreveu, os critérios adotados, uma vez que o trabalho historiográfico se encontra
nesse interesse de análise do passado partindo do presente.
    Levando em consideração que se trata de uma história recente, foi utilizado como
suporte para essa investigação a História Oral, pois como diz Robert Frank (1999). A
História Oral serve também para ouvir as vozes que não soaram em seus tempos. Foi
estabelecido um diálogo entre memória escrita e oral, levando em consideração que
possibilitam entender as motivações dos movimentos (FRANK, 1999, p. 105). O
primeiro entrevistado foi o Prof. Me. Wagner Cabral, ex-discente e atualmente compõe
o quadro do Departamento de História da UFMA. A segunda foi Profª Drª Helidacy
Corrêa, e o terceiro entrevistado foi Prof. Drº. José Henrique Borralho. Ambos ex-
discentes, e atualmente compõe o quadro de professores do Departamento de
História da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).  
    As  fontes  escritas  e  orais  do  CAHIS  Lagoa  Amarela  refletem  algumas  demandas



emergentes na época, dentre eles, destaca-se aqui os que contém vestígios da
militância do movimento estudantil em defesa da universidade pública, gratuita e de
qualidade. Entre o acervo, alguns documentos relacionados à União Nacional dos
Estudantes – UNE, Federação do Movimento Estudantil de História – FEMEH, Diretório
Central dos Estudantes, alguns eventos estudantis como o Encontro Nacional dos
Estudantes voltado para a pauta da luta em defesa da universidade pública. 
    Observou-se parte da movimentação em favor da Regulamentação da Profissional
de História através do abaixo-assinado mobilizado pela FEMEH. 

Acervo 1 – Abaixo Assinado em favor da Regulamentação da Profissão de
Historiador FEMEH, 1996.

Fonte: Acervo CAHIS, 1996.

   Percebeu-se a participação ativa da FEMEH em Brasília sobre o processo que
envolveu um alvo importante para a área dos que atuavam como discentes: A
regulamentação da profissão de História. Segundo o texto, houve uma discussão
conjunta sobre a proposta em Brasília e encaminharam os informes do processo para
as universidades ou, ao menos àquelas que possuíam mais envolvimento, através dos
Centros Acadêmicos. 
    A Regulamentação do Profissional de História era pauta de luta naquela época, citada
em diversos pontos como pauta das entidades estudantis e relatado pelo entrevistado
Wagner Cabral, “A única questão que estava mesmo na época e continua até hoje é a
regulamentação da profissão [...]” (CABRAL, 2018). 
     Assim, observa-se a atuação da FEMEH, como órgão de representação máxima do
Movimento Estudantil de História que passou por modificações organizacionais,
visando à maior democratização da entidade, com bandeiras de lutas bem levantadas
nas questões políticas do país no decorrer da década.  
   Sobre o processo de sucateamento das universidades públicas, o entrevistado
Henrique Borralho descreveu a preocupação naquele momento com relação à política
e seus desdobramentos no espaço universitário, fazendo referência ao processo de
privatização das universidades. Houve memória sobre a falta de materiais básicos
necessários para o funcionamento da universidade recorrente nas bibliografias sobre a
temática. “[...] coisas básicas para funcionamento da universidade faltava e não sabiam
como recorrer, [...]” (BORRALHO, 2018).  



     As licenciaturas também se expandiram nos anos 90, assim como as universidades
e escolas particulares, então havia a oportunidade de empregos para os graduandos.
Por causa das dificuldades financeiras, muitos aceitaram as propostas de emprego
para lecionar no ensino básico. Como foi o caso do entrevistado Wagner Costa, da
entrevista Helidacy Corrêa, segundo as entrevistas.  
     Wagner Cabral enfatizou em sua fala “[...] depois comecei a trabalhar, dar aula, isso
acabou atrasando minha formatura [...]” (CABRAL, 2018). A entrevistada Helidacy
Correa recorreu que suas memórias sobre a época se dividiam entre o trabalho e a
academia “[...]. Os meninos que estavam mais atuantes, eram os que tinham mais
tempo para as vivências acadêmicas né. Eu tenho impressão que era mais isso [...]. Os
mais velhos da turma era trabalho, faculdade, trabalho né” (CORRÊA, 2019). 
    Dessa forma, observa-se que o movimento estudantil também foi afetado com as
novas políticas juntamente com o país, pois foi época de mudanças nas relações
trabalhistas que afetaram a universidade. Resultava em um certo desinteresse dos
universitários pela política refletida em parte dos estudantes, gerando um preconceito
com relação à militância universitária. Como relatou Borralho, “Tinha muito estudante
que entrava e o que ele queria era aula. Ele não queria discussão política porque ele
havia entrado ali para conseguir emprego [...]” (BORRALHO, 2018). Com a instabilidade
econômica do país, houve um crescimento mercadológico da educação. Naquele
tempo os graduandos tinham liberdade para atuar no mercado de trabalho, resultava
em ajuda financeira, porém danificava o aproveitamento acadêmico e ocasionava uma
certa “privatização do pensamento”.
     Outras memórias destacaram a luta em defesa da universidade pública. Em 1999,
no dia 26 de março, os estudantes foram às ruas com a frase: Se cuida FHC, quem
derrubou Collor pode derrubar você e FHC, pode esperar, a sua hora vai chegar. No
primeiro mandato de FHC, a Defesa da Universidade Pública, e no seu segundo
mandato com o movimento CHEGA DE FHC!. Essa tomada de postura devia-se ao
entendimento da importância da representação estudantil. 
   Como relatou Henrique Borralho, "Em 90 não tínhamos nada, nada. O Centro
Acadêmico tinha que lutar por tudo né [...]. Era pouco, os estudantes eram muito
pobres na década de 90 né, então não era tanto assim, era centavos como hoje [...]"
(BORRALHO, 2018).

Acervo 2: Chega de FHC! Fonte: Acervo
CAHIS, 1999.



   A LDB 1996 deu espaço para a iniciativa
privada e instituiu como responsabilidade
do Estado o controle de qualidade. Dessa
perspectiva, criou-se o Provão, como
explanado na parte anterior do artigo, à
política de avaliação do ensino superior
adotada pelo Governo FHC. “Assim, ao
Estado caberia apenas regular e controlar
a educação superior por meio da criação
de mecanismos de credenciamento e
avaliação” (BOTTONI; SARDANO; FILHO,
2003, p. 32). A crítica a tal método de
avaliação não correspondia ao ensino
crítico de universidade. 
 Portanto, entre outras reivindicações da
época estava a greve nas federais Contra o
Provão. A representação feita a caneta no
verso de um informativo de reunião, trouxe
à memória uma pauta latente de luta entre
os estudantes em 1996. Os discentes
decidiram que iriam à prova, mas a
deixaram em branco. Tal arte representou
como o Provão estava no imaginário dos
discentes da época: abafando, sufocando
ou mesmo pegando-os de surpresa no
meio do sucateamento do ensino.

 O DCE 17 de setembro possuía um
Informativo feito pela Gestão Pra não pagar
mensalidade na qual o próprio nome
transmitia a luta contra a privatização da
Universidade naquele tempo. Percebe-se
que a temática pairava no meio acadêmico
e refletia em diversos espaços das
entidades estudantis.  
 Sobre os encontros estudantis, mapeou-se
o XV ENEH HISTÓRIA E GOVERNOS
POPULARES, temática do XV Encontro
Nacional dos Estudantes de História. O
evento pretendia discutir sobre a
relevância dos governos populares no
Brasil e sobre a política de FHC que era o
oposto naquele tempo. Eram eventos que
visavam à concentração dos discentes em
uma determinada universidade para
formação política com viés social e cultural
e incentivando o intercâmbio acadêmico
também contemplavam um assunto do
contexto político do país, era o momento
para organização do movimento estudantil
assim como debates, grupos de trabalhos e
atividades culturais seguindo os requisitos
da conforme ordenava o Estatuto da
FEMEH. Sobre tais encontros, encontrou-se
registros ao longo do acervo do CAHIS
Lagoa Amarela, exemplificando
categoricamente o funcionamento e temas
relevantes da década de 1990. 

Acervo 3: Desenho Provão. Fonte: Acervo
CAHIS, 1999.

Acervo 4: Informativo DCE Gestão: Pra não
pagar mensalidade. Fonte: Acervo CAHIS,
1999.



    A realização do evento foi da FEMEH e
do CAHIS Lagoa Amarela FEMEH, ocorreu
na UFMA. Sobre o encontro o entrevistado
Henrique Borralho relatou,  

[...] além de também ter feito parte da
organização do único ENEH em São Luís. Eu
era, não foi na minha gestão, a nossa gestão,
mas eu fiz parte da gestão anterior embora
não fosse da gestão, nós participamos [...] e
nós realizamos o ENEH. Foi em 95, né. Nós
fizemos um ENEH em 95 [...] (BORRALHO,
2018).

  Assim, observa-se muitas ações do
movimento estudantil regidas pelo
contexto em que estavam inseridos. Os
documentos divulgaram a comunicação
que o CAHIS Lagoa Amarela mantinha com
as demais instâncias que rodeavam sua
existência, como universidades e outras
entidades. A diversidade do arquivo
ampliou a visão sobre aquele momento,
bem como a fala dos entrevistados ao
enfatizar o sucateamento e a luta pelo
ensino público superior. 

Considerações Finais 
 Conhecer a história da universidade traz
conhecimento do contexto, da relação de
força que a sustenta. Possibilita
compreender os caminhos que levaram a
sua criação, bem como sua existência e
resistência em nome da ciência. A história
da militância estudantil precisa ser
contada, pois é a história de sujeitos
atuantes na construção do mundo.
Observa-se que possuem um longo
histórico de atuação na política, inclusive
do Brasil, interferindo no funcionamento
das universidades.
 As bibliografias ressaltam que as
universidades   públicas  foram  duramente 

repreendidas com a inserção do
neoliberalismo no Brasil, o acervo do CAHIS
Lagoa Amarela refletiu essas demandas
através da variedade documental, bem
como as entrevistas com ex-discentes que
cruzaram suas memórias enquanto
militantes da época, mas também
enquanto docentes conhecedores daquele
contexto. Observou-se o neoliberalismo
crescendo e atuando dentro do espaço
universitário através do sucateamento das
universidades e abertura para a iniciativa
privada. A falta de infraestrutura, bem
como as ideias de mercado modificaram a
função das universidades naquela época. O
Centro Acadêmico Lagoa Amarela nos anos
90 atuou contra a privatização das
universidades, em específico da
Universidade Federal do Maranhão. Eles
reivindicaram, dentro das limitações frente
às novas disposições do governo na área
de educação. Em comunicação com outras
instâncias representativas como outros
C.A’s, DCE’s e FEMEH, articularam-se para
resistência do ensino superior público.  
  O Movimento Estudantil de História lutou
pela permanência da universidade pública
e o CAHIS Lagoa Amarela esteve conectado
e atuante nessa luta. Portanto, trata-se da
memória do movimento estudantil voltado
para política educacional brasileira refletida
na universidade, visando perpetuar e
ressaltar os direitos conquistados e a
emergente necessidade de continuar
lutando pela reparação de direitos
educacionais.  
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O presente artigo tem como objetivo investigar os sentido produzidos hoje a cerca
do movimento estudantil (ME) brasileiro. Deste modo, nos debruçamos sobre dois
recortes de sites de livre acesso ao público, enquanto ferramentas de buscas e
pesquisas para os leitores que desejam se “informar” acerca de diversos temas,
inclusive o ME, a saber: o site Vai de bolsa (de iniciativa privada) e o site da UNE
(fruto da mobilização organizativa estudantil). Assim sendo, buscamos perceber
quais os sentidos são produzidos em torno do ME veiculados a partir desses
materiais. Nesse sentido, lançamos mão de uma abordagem qualitativa (CHIZZOTTI,
2003; CHUEKE, 2012; LIMA, 2018), sob o dispositivo metodológico da Análise de
Conteúdo (BARDIN, 2011; 2016) e o suporte do referencial de literatura na
compreensão do objeto investigado. Nos permitindo perceber distintas formas de
caracterizar o movimento, entre aspectos inerentes (público constitutivo,
mobilização e articulação dos estudantes) e moventes (pautas e ações de acordo
com as conjunturas políticas e condições históricas as quais o movimento se
inscreve), nos apresentado, antes de tudo, não enquanto um movimento uníssono,
mas plural em sua constituição, essencialmente marcado pelo seu caráter e
interesse pelos direitos sociais coletivos e defesa da democracia, por meios da
mobilização, articulação dos estudantes frente de resistência ante inúmeras
conjunturas políticas.

ARTIGO
Os sentidos de Movimento estudantil hoje: entre a

estabilidade e a movência

Licenciado em História pela UFAL, Campus do Sertão. Atualmente é aluno vinculado ao
PROHIS/UFS. 

E-mail: ayrtonmatheus2015@hotmail.com.

Ayrton Matheus da Silva Nascimento



Introdução
 O movimento estudantil brasileiro consolidou-se a partir de inúmeras articulação,
pautas, mobilizações, embates e conquistas ao longo da história, em distintas
conjunturas políticas, desempenhando papel importante, organizativo, em um período
que se compreende entre os anos de 1901 com a sua emergência, estendendo-se, a
sua importante atuação, até o tempo presente.
 É importante destacar que a leitura que estabelecemos do movimento estudantil
brasileiro, ao longo da história, configura-se, antes de tudo, enquanto um movimento
formado por distintas formas organizativas, em múltiplos recortes e atuações
espaciais, além de possuírem uma pluralidade inerente ao movimento, nas suas
múltiplas formas de manifestação, articulação, expressão, atuação, pautas, etc., e em
suas relações com outros movimentos e setores da sociedade (POERNER, 1979;
MENDES JÚNIOR, 1982; MESQUITA 2013; BOUTIN e FLACH, 2017 ).
 Sua notoriedade, enquanto movimento social, deve-se a sua forte e importante
atuação em momentos ímpares na historiografia brasileira, por meio das articulações
estudantis, com a promoção de fóruns, debates, assembleias, organizações,
manifestos, etc., que contemplavam os temas latentes a educação brasileira e ao
modelo universitário público ofertado (MESQUITA, 2013).
 Dessa maneira, o Movimento Estudantil (doravante ME), ao primar as suas críticas em
relação a estrutura social e política do nosso país, claramente explicitou o seu
posicionamento de que a educação pública e gratuita seria o ponto chave para
reivindicação e transformação das relações sociais, sendo uma atividade também de
base e importante na transformação das relações sociais. Além da demonstração da
crítica social, a ênfase nas ações coletivas e organizadas caracterizou de modo singular
os contornos do movimento no nosso país, além da forte aproximação com os
interesses e das pautas que tangem a classe trabalhadora.
 Em particular, destacam-se as suas relações com o Estado, desempenhando um
importante papel durante o período da ditatura civil militar, ganhando notoriedade em
seus contornos a partir de 1968 (importante marco para os movimentos estudantis, no
Brasil, e em outros países), e passando a despertar o interesse de inúmeros cientistas
nas décadas subsequentes de 70 e 80 (MESQUITA, 2003).
 Dessa maneira, a pergunta inicial que buscamos mobilizar, e que ocupará as linhas
deste trabalho, enquanto essencialmente incontornável na compreensão e história do
movimento, se definiu nos seguintes termos: como o movimento tem sido definido
pelos próprios movimentos e/ou sites que buscam informar aos leitores interessados
em torno da temática? Nos apontando, deste modo, as percepções que este
movimento tem produzido de si, e como segmentos outros têm percebido e atribuindo
sentidos a este em particular.
 Assim sendo, buscaremos analisar os sentidos produzidos em torno da definição de
movimento estudantil, entre a movência e a estabilidade dos sentidos, nos permitindo
compreender como a história se inscreve no seio desse(s) movimento(s), e como este
movimento encontra-se inscrevendo-se e materializando-se na história enquanto
experiência política e histórica desses sujeitos.



 Do ponto de vista teórico, o movimento estudantil, tomado enquanto objeto de
estudo, por distintos sujeitos e campos do conhecimento, na tentativa de compreendê-
lo e aprendê-lo, busca(ra)m delimitá-lo e defini-lo a partir dos múltiplos aspectos que
os constituem, sendo nosso interesse em particular interrogar as delimitações e
definições do movimento. Chamaremos de sentido estabilizado, este que objetiva nos
fornecer uma definição conceitual acerca do movimento, no intuito de torná-lo
inteligível para ao interlocutor que se aventura na busca de compreendê-lo.
 Dessa maneira, buscamos contribuir para a desnaturalização em torno da definição e
dos sentidos que circulam em torno do movimento estudantil, de modo a perceber os
aspectos designativos e distintivos na constituição e compreensão do movimento, a
partir de distintos sites, e materiais que buscam nos dar a saber e a conhecer acerca da
historicidade e dos aspectos/marcos significativos em torno do movimento. E agregar
aos trabalhos que tem o seu interesse voltado a semântica histórica que constitui e
adensa a história do movimento social estudantil.
 No intuito de alcançarmos os objetivos propostos, lançamos mão de uma abordagem
qualitativa (CHIZZOTTI, 2003; CHUEKE, 2012; LIMA, 2018), sob o dispositivo
metodológico da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011; 2016). De igual modo, nos
inscrevemos dentro de um exercício de História do Tempo Presente (DOSSE, 2012),
sobre questões ainda em construção diante dos nossos olhos, com inúmeros reflexos
e redesenhos, entretanto, importantes na compreensão da experiência histórica, hoje,
dos homens no tempo e no espaço (BLOCH, 2001). Além de nos situarmos dentro de
uma História Social dos Movimentos Sociais em particular do movimento estudantil
brasileiro.
 As fontes que buscamos empregar na constituição deste trabalho, consistem em
fontes secundárias, selecionadas a partir de dois sites de livre acesso, disponíveis em
buscas nas plataformas digitais como Google, a saber: Vai de bolsa e UNE, produzidos
com o objetivo de apresentar, caracterizar, historicizar e informar para o público leigo e
especializado, gestos de leitura e interpretação políticas sobre o Movimento Estudantil.
Assim sendo, recortamos, para a constituição da nossa corpórea dois recortes, dos
quais voltavam-se especificamente para definir em que consiste o movimento
estudantil brasileiro.
Dessa maneira, passamos a estruturar o nosso trabalho do seguinte modo: em um
primeiro momento versar sinteticamente sobre os contributos da revisão de literatura
em torno da compreensão do movimento estudantil enquanto um movimento social.
Seguido da apresentação do nosso corpus analítico e do nosso percurso de análise,
encaminhando o nosso leitor, deste modo, para as nossas considerações finais.
Percebendo a construção dos sentidos de movimento estudantil é fortemente
interligada a historicidade que constitui o movimento entre aspectos estabilizados e
moventes na construção política do movimento ao longo da história nesse constante
deslize e mudança da/na história.

O movimento e a articulação estudantil brasileiro na história: alguns
apontamentos



 O movimento estudantil brasileiro possui em sua caracterização uma relação direta
com os aspectos sociais, no intuito de promover e garantir efetivação da
democratização, além da garantia de uma educação pública, de qualidade e acessível.
Esse interesse pelo social em particular, nos relatam Boutin e Flach (2017), foram
responsáveis por nortearem o movimento da sua gênese até o presente. Dessa
maneira, para este autores, na própria historicidade que compõe o movimento, da
mobilização da juventude, tendo por fundamento o diagnóstico da realidade social, é
impresso em sua bandeira de reivindicações enquanto uma das principais
características do movimento (BOUTIN e FLACH, 2017).
 As primeiras movimentações de jovens estudantes na historiografia brasileira, tem
reflexos primórdios desde movimentos de 1710 com o engajamento de jovens
brasileiros na promoção e expulsão do corsário francês no Rio de Janeiro (POERNER,
1979), em 1786 com o objetivo da promoção da independência do Brasil do regime
político portugues (MENDES JÚNIOR, 1982). Tendo, posteriormente, as primeiras
organizações coletivas com as sociedades acadêmicas e civis acadêmicos, ainda no
período colonial com teses que primavam pela implantação de um regime republicano,
e a abolição da escravatura (MENDES JÚNIOR, 1982).
 A década de 1930, também possuiu destaques importantes para a consolidação do
ME brasilero. Com a sua importante atuação à frente da revolução constitucionalista,
sendo uma das principais vozes na manifestação na frente anti-Getúlio, e a vindicação
para promoção da Assembleia Constituinte. Como vemos: 

Na década de 1930, os estudantes voltaram a explicitar seu posicionamento político frente à
sociedade. Em 1932, no contexto da Revolução Constitucionalista, a participação estudantil
“representou a primeira prova de fogo a que foi submetido o poder de Getúlio Vargas nos
seus quinze anos de governo” (MENDES Jr., 1982, p.28). Naquele ano os estudantes,
engajados na Frente Única anti-getulista, participaram de manifestações em apoio de uma
campanha pelas eleições para uma Assembleia Constituinte. (BOUTIN e FLACH, 2017, p.218)

 Em 1938, com a mobilização estudantil promovida pela UNE, é tomada como um
importante marco para articulação do ME tendo em vista a sua mobilização e
organização a nível nacional. Desse modo, a UNE assume importante papel na frente e
mobilização do movimento, conseguindo articular estudantes do Norte a Sul do país.
Nas palavras de Boutin e Flach (2017):

A partir da UNE, o movimento estudantil brasileiro não apenas ganhou projeção nacional,
mas também unificou os estudantes de norte a sul em torno dos mesmos objetivos. Com a
UNE, os estudantes realizaram a crítica social e imprimiram uma marca ao movimento: a
luta pela educação e pela ampliação de direitos para toda a coletividade. (BOUTIN e FLACH,
2017, p.219).

 No tocante à democratização do ensino, destacou-se em 1959, ocasião em que a
mobilização estudantil buscou combater o “[...] Projeto Lei que, posteriormente, institui



as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Por meio do jornal ‘O metropolitano’, os
estudantes teceram críticas ao referido projeto lei para a educação.” (BOUTIN e FLACH,
2017, p.219).
 Outro marco significativo para a história do ME brassieliro foi a sua atuação no
período da ditadura civil militar (964-1985). Nesse contexto: 

A UNE, enquanto instituição que historicamente se posicionou em favor da ampliação de
direitos sociais, foi uma das primeiras instituições a sofrer com a ação do militarismo, sendo
alvo de inúmeras perseguições, as quais culminaram com mortes e tortura de seus líderes.
Os militares foram incansáveis em encontrar estratégias que objetivavam a liquidação do
movimento estudantil. (BOUTIN e FLACH, 2017, p.222).

 Essa perseguição, claramente se caracterizava pela vinculação do movimento a forte
defesa da democracia, e a ligação do momento vinculado a partidos de esquerda, além
do seu poder de articulação e mobilização sendo encarada enquanto uma forte
ameaça ao regime totalitário. 
 Dessa maneira, o ME, se constituiu ao longo da história, a partir da sua forte
capacidade de mobilização e engajamento, em vindicação de direitos sociais. Além de
combater as desigualdades sociais e econômicas que marcaram a história do nosso
país.
 Essa história de militância atrelada ao movimento, ainda reflete preponderante na
contemporaneidade, a exemplo das “[...]ocupações de espaços escolares [...] exemplos
recentes que explicitam como o movimento estudantil brasileiro pode exercer sua
força organizativa e contribuir para a formação de uma consciência coletiva que tenha
a transformação social como fim.” (BOUTIN e FLACH, 2017, p.228). Nos fornecendo,
deste modo, novos contornos ainda hoje acrescentados a historicidade do movimento,
sempre objetivando aspectos sociais, articulando suas pautas e ações a depender da
conjuntura política que tem se desenhado no cenário brasileiro deixando de modo
significativo as suas marcas.

Da constituição do corpus
 A constituição do nosso corpus analítico, deu-se a partir da seleção de dois recortes,
em sites, escolhidos a partir de um exercício de busca simples no Google sob a palavra
de busca “movimento estudantil”. Deste modo, escolhemos os dois primeiros sites
indicados. Os critérios empregados na seleção consistia em recortes que buscassem
definir o ME. A questão do algoritmos na sugestão dos conteúdos apresentados, pela
proposta que objetivamos não comprometeria em hipótese alguma a efetivação deste
trabalho, tendo em vista que nos interessa, apreender os sentidos que operam,
funcionam e circulam socialmente, ao público em geral, em torno de movimento
estudantil. Além de se efetivar em um empreendimento qualitativo, podendo
posteriormente ser expandido em trabalhos e análises posteriores.
 Dessa maneira, nos conduzimos ao material apresentado, na leitura e compreensão
do material na íntegra,  recortando  os  pontos  fulcrais  que  se debruçaram especifica-



mente na caracterização e definição do ME. Materializado nos dois recortes que
analisaremos. Os sites selecionados foram: Vai de bolsa e Une. Na descrição da
proposta dos sites, como o leitor perceberá, não buscamos problematizar as
vinculações político-partidárias que os sites sustentam, antes, pela proposta deste
trabalho, deteremos o nosso olhar, ao que eles dizem, e como eles definem o ME, nos
permitindo apreender o funcionamento dessas vinculação materializados na prática,
enquanto gestos de leituras e conceituações do ME, no material analisado.
 A página Vai de Bolsa, trata-se de uma iniciativa privada, que objetiva em última
instância o incentivo a alunos a ingressarem a aproveitarem oportunidades de bolsas
de estudo em faculdades privadas. Se configurando enquanto uma plataforma de
consulta e de busca livre de conteúdo para estudantes, principalmente do Ensino
Médio, com artigos voltados a temas que caem nos vestibulares, e, deste modo, prima
alcançar, por meio das matérias o seu público alvo, com o intuito de oferecerem as
possibilidades de bolsa com o fim privativo.
 E, por fim, o site da UNE, gerido pela mesma organização, no intuito de informar,
enquanto principal entidade de representação estudantil, em torno dos temas que
interessem aos estudantes. O recorte sobre movimento estudantil, nesta página, em
particular, se sobressai pela sua relação direta com o surgimento enquanto entidade
vinculada e fruto do ME, sendo a página que mais empreende esforços na elucidação
do tema, como será possível verificar.

Entre a estabilidade e a movência: os sentidos de Movimento estudantil
 É importante destacar que as considerações que desenvolvemos não se tratam de
análises do ME, antes, sendo o nosso interesse investido em torno dos sentidos que
estas páginas constroem e mobilizam na tentativa de compreensão, delimitação e
apresentação do movimento.
 No nosso caso, tomamos estes recortes enquanto representações e reflexos do
fenômeno e suas formas de apreensão e designação, de compreensões
historicamente possíveis e que se presentificam na nossa sociedade hoje. 
 Nos interessou aqui, no nosso processo analítico a busca por termos chaves, que
buscassem apresentar a definição, pautas de atuação, delimitação, público que o
constitui, atuações e as suas relações com a história e com o social.

Recorte 1 
Figura- Movimento Estudantil: o que é e como se organiza.

Fonte: <https://vaidebolsa.com.br/blog/dicas-e-curiosidades/movimento-
estudantil/> Acesso em 10/03/2022.



 Neste nosso primeiro recorte, a definição de ME é colocada enquanto um tipo de
ativismo, constituído por estudantes. Deste modo, é caracterizado em termos
genéricos de ativismo, tendo a sua especificação precisamente colocado sobre o
público que constitui esse movimento. Aqui, o ME é diverso em termos de áreas do
conhecimento aos quais estes estudantes estariam vinculados, além de estender a
compreensão da fase escolar do público que o constitui, do ensino médio ao ensino
superior com no nível da pós-graduação.
 Dessa maneira, o ME, neste caso, possui expressamente e exclusivamente o interesse
pelo social, entretanto não precisamente com este interesse voltado ao âmbito ou ao
aspecto educacional, como poderemos observar em outros recortes. Desse modo,
também se sobressai o interesse do movimento não enquanto um recorte que milita
pelos seus interesses, antes, apesar da sua constituição exclusiva de estudantes,
interessados pelo bem social maior e comum a sociedade, e, por tanto, não restrito ao
interesse educacional.
 No nosso percurso de compreensão, destacamos que ambas as páginas possuem a
capacidade de serem editadas a qualquer momento, o que promove uma instabilidade
e possibilidade de escape e mudança. Aqui, ao recortamos, e apresentamos o material
ao nosso leitor, estabelecemos uma estaticidade, a fim de apreendê-lo, entretanto já é
sabido que até mesmo aqui os sentidos encontram-se em movimento, influenciado
pelas inúmeras condições leitura que afetará o leitor ao se debruçar sobre as nossas
reflexões e materiais. Também, não acreditamos que exista um discurso puro, ou
sentido que não esteja a significar a partir das suas relações com sentidos outros. Sim,
estes são heterogêneos e diversos em si, com formações discursivas distintas que
operam o seu interior e, de igual modo, relacionados a dizeres outros que operam e
funcionam na história (PÊCHEUX, 1990, 1995; ORLANDI, 2008, 2011a, 2011b, 2012,
2019).
 Nesta definição, em particular, também se destaca o interesse e articulação a nível
mais estrutural, antes podendo operar e funcionar de modo isolado a uma instituição
escolar, ou faculdade, a partir da necessidade de cada contexto ao qual este emergirá
e se mobilizará. Para nós, essa delimitação possa talvez se mostrar conflitante ao
pressupor um engajamento político, econômico e ambiental, tendo em vista que se
trata de pautas mais estruturais, não podendo serem combatidas e transformadas de
modo isolado e a nível local de uma unidade escolar, ou faculdade/universidade,
entretanto, o que nos parece é que aqui o ME é definido de maneira mais global, e,
posteriormente, demonstrado a possibilidade de atuação a partir de um recorte sem
descaracterizá-lo ou excluí-lo da historicidade do ME nacional.

Recorte 2

Figura- Movimento Estudantil, UNE.



 Posto isto, temo, aqui, o desenho de um
movimento estudantil nada singular em
termos de ativismo, ganhando
particularidade mais especificamente no
público que o constitui (diverso, entretanto
restringido a estudantes), e o seu interesse
claro e explícito pelas dimensões sociais,
políticas, ambientais, econômicas e
coletivas, para além do âmbito educacional,
antes, o tomando, como precursor e
agenciador destas outras discussões na
consolidação e formação estudantil e da
sua consciência política.
 Este nosso quarto recorte, no tocante a
definição e delimitação do ME, é o mais
distinto dos demais na sua dinâmica de
apresentação. Dessa maneira, antes de
apresentar enquanto, ela busca sustentar
a compreensão da definição da
historicidade que constitui o movimento
enquanto um movimento social, e político
de luta estudantil e de intervenção no
social.
 Desse modo, busca as raízes e a
historicidade do movimento no início do
século XX, fruto das organizações
estudantis que emergiram ao longo da
história. Nos apresentando um movimento
desde sua gênese articulado e interligado,
por meio da promoção de congressos,
ações, etc. Tendo seu público
majoritariamente constituído pela
população jovem.

 Nesse caso, o interesse do ME é
estruturado a partir de pautas bem
definidas com mobilização e articulação a
nível nacional. Na qual, o ME explicitamente
possui vinculação, comprometimentos e
articulações políticas, partidárias, etc., a
depender das condições e conjunturas sob
as quais ele é convocado e precisa se
mobilizar. Ação e pauta, neste caso,
emergem das conjunturas políticas
enfrentadas, por mobilizações estruturais e
nacionais.
 De igual modo, existe uma aproximação
direta com movimento partidário e políticos
que se interessem, defendem e militam
pelas questões sociais e classes menos
favorecidas, não sendo compreendida pelo
interior do movimento essas articulações e
vinculação políticas enquanto um demérito,
antes enquanto uma importante marca
social distintiva que os caracteriza
enquanto explicitamente defensora das
pautas e dos interesses sociais e coletivos.
Nesse caso, o ME possui articulação, força
e mobilização de atuação pelo fator
coletivo.
 O ME, nesse contexto, apesar de
expressões nacionais, e o interesse
partidário pelo social, não se resume
também a uma unidade e síntese em
termos ideológicos do movimento, sendo
este também diverso na sua constituição,
sem perder o interesse maior e privilegiado

Fonte:<https://www.une.org.br/memoria/historia/> Acesso em 10/03/2022.



pelas esfera e questões do social. Este,
apresenta na sua constituição ao longo
dessa história, acusações e ligações
políticas e ideológicas. Mesmo diante do
anseio de uma unidade representativa e
organizativa única que fale por todos os
estudantes e que possuía reconhecimento
nacional por parte de todos os estudantes. 
Aqui, o ME possui e se estrutura a partir de
um tripé em termos educacionais que lhes
são centrais, a saber: a qualidade de
ensino, este em todos os seus níveis, a
defesa do patrimônio nacional (aquilo que
é importante para o crescimento do país e
bem-estar social da população),
independente da conjuntura partidária que
esteja no poder, e a primazia e defesa pela
justiça social.
 Dessa maneira, ao possuir esse tripé de
eixo central se articula e se mobiliza na
promoção e defesa destes, no intuito de
fornecer um bem-estar social maior e
defender os interesses de todos os
estudantes enquanto classe, a partir da
centralidade do pilar educação na história
social e nacional do país em seu
desenvolvimento.
 Nesse contexto, podemos observar um
movimento que se delimita e se constitui a
partir das suas relações com a história,
com o surgimento de entidades e
articulações estudantis, de mobilização e
força de atuação nacional, na defesa dos
direitos e interesses dos estudantes e da
democracia nacional.

Considerações finais
 Feito estas considerações, é importante
destacar que os sentidos em torno da
definição ME, como vimos, tem se
apresentado múltiplo e diverso na sua
constituição. Se caracterizando pelas suas
correlações com a história e diverso na sua 

constituição. Se caracterizando pelas suas
correlações com a história enquanto
movimento social. Nesse contexto,
buscamos perpassar brevemente sobre
dois recortes no intuito de
compreendermos os sentidos de
movimento estudantil que ali se
presentifica, de modo a circular, operar e
funcionar socialmente em torno do ME
brasileiro, com o objetivo de informar ao
leitor leigo ou especializado em que
consiste o movimento.
 Como pudemos observar, sob o suporte
teórico-metodológico e percurso analítico,
no nosso primeiro recorte, embora o ME
possua na sua essência o ativismo político,
este não se apresenta restrito às questões
educacionais, explicitamente presente no
segundo recorte analisado, mesmo tendo
seu caráter plural, produzindo uma
plasticidade ao movimento, a partir de
distintas condições históricas e as
demandas políticas e sociais que o tempo
presente coloca sobre o movimento. No
segundo recorte, temos a ênfase em
aspectos de atuação, mobilizações e
articulações a nível nacional, já no primeiro
caso, a possibilidade de ação dispersa e
isolada. Apesar de controversas em pontos
particulares, tratam-se de leituras possíveis
em torno do movimento.
 Perscrutar entre a estabilidade e a
movência dos sentidos em torno do ME
brasileiro, nos permitiu perceber os
aspectos atrelados a constituição do
movimento, a pauta de bem-estar social, e
a heterogeneidade constitutiva do
movimento, não podendo ser reduzido
e/ou generalizado, antes, plural, diverso,
contraditória, e politicamente situado
diante das conjunturas políticas
experienciadas.
 Quando investigado, esses sentidos hoje, 



nos permitem apreender com estes movimentos tem se inscrito de distintos modos na
história, e tem sido percebido e significado de modo contrastivo por distintos
sujeitos/plataformas, conjunturas, e agentes na compreensão e leitura da luta e da
mobilização em torno do ME na história.
 Antes de esgotar os sentidos e as possibilidades de incursões analíticas, buscamos
desnudar um movimento que nos permitiu observar distintos modos de perceber e
designar o Movimento Estudantil na história, seja pela sua articulação política e social
inerente ao movimento, ou a tentativa de designá-lo de forma apartidária e apolítica,
desvelando um terreno que ainda se apresenta de modo contraditório, entre a
estabilidade (aspectos constitutivos na definição do ME) e a movência (a especificidade
que este se apresenta, e se distancia em termos históricos, espaciais, políticos, etc., do
movimento social estudantil maior), nesse constante deslize que se inscreve na história
e nas suas relações com a atuação/mobilização e a memória social do movimento.
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Giovanna Quitete  - Meu nome é Giovanna (@giodomup no
instagram), eu tenho 21 anos, sou estudante do sétimo período de
licenciatura em História na Federal Fluminense em Niterói. Eu faço
parte do Programa de Educação Tutorial, no grupo Conexão de
Saberes UFF - PET Inter, que trabalha com pedagogia de projetos
interdisciplinares em escolas da comunidade, sou monitora de
Didática e pesquisadora PIBIC num projeto que estuda relações de
convivência infantil no ensino remoto a partir da concepção que o
Vigotski tem dessas relações. Desenvolvo ainda um projeto pessoal
através do instagram @prof.giodehistoria, onde compartilho as
“dores, delícias e possibilidades” enquanto uma estudante de
História e professora em formação. Além disso, eu venho do
movimento estudantil desde novinha, sou militante da União da
Juventude Comunista, construo o Movimento por uma Universidade
Popular, e atualmente tô cumprindo tarefa pelo MUP na União
Estadual dos Estudantes do Rio, na pasta de Extensão Popular, e
também sou conselheira discente no Conselho Universitário da UFF.

Quitinete - Giovanna, como você ingressou no movimento
estudantil? Conte-me um pouco da sua trajetória.

ENTREVISTA
tem 21 anos e é estudante de licenciatura em História na Federal
Fluminense (UFF) em Niterói. É militante da UJC, constrói MUP, e é
Diretora de Extensão Popular da União Estadual dos Estudantes do Rio
de Janeiro (UEE-RJ). É bolsista do Programa de Educação Tutorial SESu-
MEC, integrante do grupo PET Conexões de Saberes, pesquisadora
PIBIC/CNPQ e monitora de Didática na Faculdade de Educação da UFF.

Abraçado Quitete Giovanna



G - Eu ingressei no movimento estudantil
com dezessete anos. Eu sempre fui um
pouco ligada nas causas sociais,
simpatizava com a esquerda, mas eu
demorei bastante tempo pra entender de
forma mais concreta e materializar o que
eu acreditava. Porque eu entendia que
de esquerda eu era, mas dentro da
esquerda você tem a esquerda mais
liberal, a esquerda moderada, o
comunismo em si etc. Foi a partir mesmo
dos conteúdos escolares, no ensino
médio, que eu entendi que eu precisava
buscar entender. Foi lendo e estudando
sobre o processo revolucionário cubano,
sobre o socialismo e o comunismo que
eu me entendi, de fato, como uma jovem
comunista. E então eu me organizei na
UJC e comecei a acompanhar mais
ativamente os espaços de luta da minha
cidade. A princípio eu fazia trabalho de
bairro, era período de eleição burguesa,
então a gente tinha muitas tarefas, a
eleição do Bolsonaro… Nessa época foi
fundado um coletivo estudantil
secundarista na cidade e eu ingressei
logo no início, passando a atuar no ME.
Não passou muito tempo e no ano
seguinte eu ingressei na universidade, no
curso de História da UFF, passei a
construir o Movimento por uma
Universidade Popular, e entrei no Centro
Acadêmico do meu curso, o Centro
Acadêmico Ivan Mota Dias, prestes a viver
um período de muita efervescência do
ME brasileiro. Foi quando fomos
chamados de balbúrdia e a UFF
nominalmente sofreu o corte
orçamentário de 30% que depois se
estendeu a todas as universidades, e
construímos   o.  8M,   o.  oito.  de.  maio, 

#EuDefendoaUFF, que impulsionou a
série de Tsunamis da Educação que se
seguiram, como o 15M e o 30M. Nessa
época eu tive, então, a certeza de que era
isso que eu acreditava; no poder da
nossa classe em luta, organizada
coletivamente pela construção do poder
popular. Era o contexto do imediato pós-
posse do Bolsonaro, então a gente
realmente não sabia muito o que esperar,
a não ser os ataques aos movimentos
sociais e populares, enfim, a gente tá
vendo cotidianamente o resultado disso;
o genocídio em curso, a fome, a crise em
que o país se encontra, o desemprego,
tudo promovido pela política neoliberal
implantada pelo bolsonarismo. E foi mais
ou menos assim que eu ingressei no
movimento estudantil secundarista e
universitário, depois eu passei a construir
a FEMEH a partir do meu Centro
Acadêmico, ocupei a cadeira organizativa
na regional sudeste do final de 2019 até a
metade do ano de 2021. Cheguei a estar
em uma reunião presencialmente no
CONUNE de Brasília, em 2019, trabalhei
pela rearticulação do regional naquele
ano, depois cheguei a organizar o 34º
aniversário da FEMEH.

Q - Qual o papel do movimento estudantil
para a formação política do estudante?

G - Eu sempre digo pros meus colegas de
turma, ou pra qualquer pessoa que
conheço na universidade, ou converso
sobre ela que a experiência que a gente
vive vai, e deve ir, muito além da sala de
aula e do diploma. Eu sempre tive certeza
disso, desde antes de passar no
vestibular. O movimento estudantil com-



bativo e compromissado com as lutas
dos estudantes e da nossa classe
possuem um papel fundamental para
garantir essa “experiência”. O ME tem o
compromisso necessário de promover a
consciência política, a consciência de
classe e desenvolver a cultura política nos
espaços estudantis, através do trabalho
de base e da realidade da universidade. É
fazer entender que quando o bandejão
não funciona, ou funciona mas não é
suficiente, isso faz parte de um projeto
de universidade e de sociedade da força
dominante, da burguesia, que não quer
ver os filhos e filhas da classe
trabalhadora na universidade pública,
desenvolvendo pensamento crítico e
construindo a luta por uma outra
alternativa. E aí eu falo do bandejão
porque ele é uma política importante da
assistência estudantil, categoria essa da
universidade que é a primeira a ser
atacada quando são anunciados os
cortes, e diz respeito diretamente à
permanência estudantil, à formatura dos
estudantes. Mas a assistência estudantil
é alimentação, moradia, passe livre
universitário, creche para os estudantes
com filhos, inclusão digital. Bem e isso
sem falar nas universidades privadas,
onde a AE não existe, o diploma é uma
mercadoria e o ensino crítico dá lugar a
prática de disciplinar os estudantes para
serem bons funcionários no “mercado”
de trabalho.
Enfim, o papel do movimento estudantil é
levar essas discussões para formular
junto com a base, mobilizar em torno das
demandas apresentadas, principalmente
em momentos como o que estamos
vivendo, de cerceamento de direitos,,

corte de verbas, universidades
prejudicadas estruturalmente, crise do
capitalismo… a tarefa é grande e
precisamos estar atentos, fortes e
organizados.

Q - Você esteve na Secretaria Geral da
FEMEH Sudeste, conte-me um pouco
sobre como foi atuar na FEMEH e qual a
importância dessa entidade estudantil na
vida democrática brasileira, para
fortalecer os cursos de história e a
valorização do conhecimento histórico no
Brasil?

G - Sim, eu estive na organizativa do
regional sudeste representando o Centro
Acadêmico Ivan Mota Dias por quase dois
anos, desde o final de 2019 até agosto de
2021, e durante esse período eu pude
participar como delegada pela minha
escola de alguns COREHIs e CONEHIs,
além de ter estado nominalmente na
comissão organizadora do 34º aniversário
da Federação, em 2021. 



Participar da organização do 34º
aniversário da FEMEH me fez construir
laços de amizade que eu carrego comigo
até hoje. e eu quis citar isso pois foi
comentado na conferência de
encerramento por todas as gerações que
construíram a Federação. A FEMEH é
uma entidade de ímpar, de uma potência
assim inexplicável. A gente pode falar por
exemplo do que foi a luta pela derrubada
do veto e pela profissionalização da
profissão do historiador. A gente vê a
ANPUH puxando todo esse mérito para
si, e esquecendo que a nossa
mobilização foi fundamental. Somos
parte indissociável desse processo.
Poder estar construindo o movimento
estudantil de área é isso. A gente tem
nossas demandas específicas. Nossas
formulações sobre currículo, sobre a
profissão, sobre o ensino de história,
sobre a formação de bacharéis,
licenciandos. Atuar na FEMEH enriqueceu
muito a minha formação enquanto
militante. Eu acho que quando a gente
fala da importância de atuar no
movimento estudantil de área é isso.
Porque a gente que é militante há
bastante tempo, a gente compreende a
organização do movimento estudantil, da
rede do movimento estudantil brasileiro.
Quando a gente atua no movimento
estudantil de área, muda a percepção
que a gente tem, né? è um
desdobramento de um curso específico,
é muito interessante. E também essa
possibilidade de se estar discutindo as
nossas pautas especificamente. As
pautas que dizem respeito a nossa área,
a associação delas com as demandas
gerais do movimento estudantil…

Eu aprendi muito nessa entidade. Eu
atuei com uma galera muito boa.
Infelizmente de forma remota, mas a
possibilidade de estar numa mesa com
professores e estudantes do Brasil todo
contribuiu muito para todos os aspectos
da minha formação política e
profissional.Eu me senti um grãozinho de
areia no meio da praia inteira. Enfim, é
meio sobre fazer a nossa parte e
entender a importância da luta
organizada, né? A luta coletiva que é vai
mudar alguma coisa. A gente viu isso com
a profissionalização da profissão de
historiador e eu acho que esse é o
sentido de tocar o movimento estudantil
de área. É estar diretamente ligado com o
ME brasileiro e lutando pelas nossas
pautas e conjuntamente as pautas do
movimento estudantil nacional.

Q - Quais os principais desafios do
movimento estudantil no seu estado? Em
2020 tivemos a pandemia que ainda está
em curso e que ceifou a vida de milhares
de brasileiros, isso por influência direta



da política encabeçada pelo presidente
Bolsonaro de negar a pandemia, dificultar
a vacinação e não aderir o
distanciamento ambiental. Nesta
conjuntura tivemos ensino remoto
emergencial, evasão escolar, cortes na
ciência e educação, desemprego da
juventude entre outros ataques. Como
você avalia o movimento estudantil neste
contexto de pandemia? Ele teve
dificuldade em articular as pautas em
defesa da educação? Quais foram os
limites encontrados e quais os avanços
que podemos ter agora com o retorno
em praticamente todas as universidades
brasileiras?

G - Olha, o movimento estudantil sofreu
um baque muito grande com a
pandemia, um reflexo do que ocorria no
mundo. A necessidade do isolamento
social acabou nos impedindo de realizar
as mobilizações presenciais tão ímpares
do ME, o que gerou a desmobilização
presente até hoje, afinal, foram quatro
períodos ingressantes na pandemia, e
um quinto no embalo do retorno
presencial. Houve uma limitação da
nossa capacidade de atuação. A gente se
viu trancado em casa e tendo que atuar
pelas redes sociais, e as redes sociais
possuem seus limites também, né?! Eu
estive enquanto conselheira universitária
nos últimos meses, e em toda sessão do
Conselho Universitário da UFF (CUV) que
eu estou ou que eu assisti, antes de
assumir essa tarefa, eu pensava: “imagina
essa pauta se a gente pudesse fazer um
ato no CUV?”. O movimento estudantil
resistiu muito desde o início da
pandemia. Foi como se tivessem quebra-

do as nossas pernas e a gente tentasse,
mesmo assim, caminhar. Eu acho que a
gente não sabia muito o que fazer, mas
fomos nos adaptando. Uma coisa
marcante foram as campanhas de
solidariedade. Muitas entidades
estudantis organizaram, inclusive o meu
centro acadêmico, o CAIMD, que eu
compunha na época. A questão do
ensino remoto foi uma pauta que
conseguiu articular de forma interessante
os estudantes, apesar de ter sido de
forma diferente da que estamos
acostumados. No espaço onde eu atuo,
por exemplo, a UJC e o MUP conseguiram
formular e defender, sobretudo nos
espaços institucionais onde se deram
essas discussões, a desburocratização do
acesso às bolsas, por exemplo. A gente
conseguiu fazer um plano emergencial
pro ensino remoto quanto ele foi
aprovado, apesar da gente ter sido contra
o remoto, pelas suas mais diversas
problemáticas quanto ao formato, mas
sobretudo pela situação sanitária que o
país vivia, os índices elevados de casos de
COVID e mortes, e também em virtude da
questão econômica, uma vez que muitos
estudantes se viram na situação de ter
que assumir o sustento da sua
família/casa. Fizemos também um plano
para o retorno presencial, junto com
professores da universidade, onde
pautamos as demandas sanitárias,
acadêmicas e de permanência
necessárias, plano esse que foi enviado a
todos os conselheiros do Conselho de
Pesquisa, Ensino e Extensão (CEPEX), e do
CUV após solicitado no CEPEX por um
conselheiro do espaço. E quanto ao
ensino  remoto, de fato,  foi uma tragédia,



vamos ser sinceros. A gente pega e tenta
transpor a sala de aula pro espaço virtual
pura e simplesmente, “porque a
universidade não pode parar”. Mas a
universidade não estava parada, estava
produzindo para as demandas
pandêmicas. E sem contar que a
universidade vai muito além da sala de
aula. É um rebaixamento muito grande
do que é a universidade. A universidade é
um espaço de convivência, né? Isso
porque eu nem citei ainda a precariedade
das políticas de assistência estudantil.
Então a gente tenta reduzir tudo isso a
uma tela, a uma sala de videoconferência,
é muito difícil, sobretudo que a gente diz
respeito a forma com que isso vai se dar
porque o ensino remoto ele não é uma
metodologia de ensino, diferente do EAD,
né? Por mais que o EAD tenha seus
problemas, o EAD é um método, o EAD
tem uma estrutura, o ensino remoto não,
ele é uma adaptação, ele é uma
precarização do que já é precário. Além
de que a possibilidade de acesso por
parte dos estudantes não era universal, e
não havia garantia da universidade para
que todos os estudantes pudessem
cursar o ensino remoto. A evasão é
gritante. Hoje eu ando na minha
universidade e o campus está esvaziado.
Os dados do portal de transparência
confirmam isso. A tarefa do movimento
estudantil agora é fazer pulsar a chama
da luta novamente. O movimento
estudantil plenamente comprometido
com as lutas estudantis e sociais tirou
forças de onde não tinha para que essa
chama se mantivesse acesa durante
esses mais de dois anos, e agora tem a
missão de fazê-la brilhar novamente. 



Dialogando com estudantes, construindo
plenárias, atos, assembleias. Na minha
visão, hoje, a pauta mais gritante é a
permanência. Muita luta nos aguarda.

Q - O ano passado foi marcado pelo
retorno das esquerdas nas ruas em
torno da pauta Fora Bolsonaro, Guedes e
Mourão e este ano é ano eleitoral. Qual é
a tarefa do movimento estudantil este
ano?

G - Olha eu acho que a tarefa central do
movimento estudantil é pra esse ano é
conseguir seguir cumprindo o papel
enquanto agente político que já tem, de
agente político revolucionário.
Principalmente se tratando de um
momento em que a radicalidade das
pautas se faz necessária. É papel do ME
compreender a necessidade de lutar por
um projeto político de fato
comprometido com a emancipação da
nossa classe, né? Então eu acho que
nesse ano eleitoral a gente tem essa
difícil tarefa de conseguir tocar as nossas
pautas com a seriedade política
necessária. Eu acho que essa é a chave. A
gente mostrou a nossa capacidade de
mobilização no ano passado. A gente, o
movimento estudantil vem provando
para nós mesmos, dia após dia, a nossa
capacdade. O que foi 2019, não é
mesmo? Nossa, eu tenho lembranças,
assim, de milhares e milhares e milhares
de pessoas na rua. Ano passado, 2021, a
gente retomou as manifestações,
voltamos para um espaço que sempre foi
nosso espaço, a rua, o diálogo frente a
frente, da mobilização popular, que
sempre foi a saída.

A mobilização de massas foi a forma que
encontramos, historicamente, de resistir
aos momentos mais obscuros nas
história. Então eu acho que a tarefa do
movimento estudantil esse ano é
entender que a nossa luta não termina
nas urnas, que a eleição faz parte do
processo, mas nossa luta não não se
limita ao processo eleitoral. A nossa
tarefa é seguir construindo dia após dia,
cotidianamente, constantes mobilizações,
tocando nossas pautas e dialogando no
nosso espaço estudo, mas também de
trabalho e moradia.

Q - Para você qual é o papel histórico do
movimento estudantil e por qual
universidade e educação ele deve lutar?

G - O movimento estudantil tem um
papel político e social histórico de
combate a dominação da classe
trabalhadora. Eu vejo que o movimento
estudantil é um setor que que consegue
articular e se mobilizar, ter uma
capilaridade ímpar. A gente consegue ver
concretamente a potência do movimento
estudantil nas universidades, a potência
do movimento estudantil secundarista…O
que foram as ocupações em São Paulo?
O que foram as ocupações contra a PEC
do teto de gastos? O movimento
estudantil tem sua marca muito clara na
história da luta contra as opressões, e ele
tem que ser cada vez mais isso. Eu vejo
que é tarefa nossa estar cada vez mais
compromissado com as lutas da classe
trabalhadora e com a construção de uma
nova sociedade. A educação que temos
hoje reproduz o interesse da força
dominante, da burguesia. Então o resulta-



do disso é a formação tecnicista de trabalhadores disciplinados. E,
apesar de a educação pública que temos ser gratuita, laica e de
qualidade, eu acredito que temos que ir além. Eu vejo que
precisamos de uma alternativa, e essa alternativa é a da escola e da
universidade popular. E a educação popular na minha concepção
está diretamente alinhada com a construção do socialismo e do
poder popular. Compromissada com a universalização do acesso,
ampla democracia interna, plena garantia de permanência e
formatura. Isso tudo de forma que atenda às demandas da nossa
classe, sendo construída por e para ela. Uma educação que se volte
à soberania nacional e popular. E não que foque em atender às
necessidades das grandes empresas. Eu acho que é muita luta que a
gente precisa e muita força pra conseguir construir a educação que
a gente quer. Porque a escola e a universidade populares não vão
ser funcionais na lógica do capital, na lógica da burguesia. Porque ela
é uma educação que emancipa os trabalhadores, que pede uma
transformação radical da sociedade. E se queremos esse novo
mundo amanhã, precisamos começar a construí-lo hoje. Todos os
dias acordamos para garantir a nossa sobrevivência, mas estamos
cansados disso. Precisamos lutar para que possamos viver
plenamente, com dignidade, direitos e num mundo que não exista a
exploração do homem pelo homem. Então, por isso, eu acredito que
a luta por uma educação popular também não está deslocada dos
demais setores da sociedade. É por nossas vidas acima dos
lucros!
 



Quitinete – Sabemos que você foi peça chave para a reconstrução
da UJC, juventude do partido a qual é filiada, na década de 90. Nos
conte sobre a sua trajetória na juventude e no movimento estudantil. 

Sofia Manzano - Quando eu entrei no PCB, em 1989, fazia cursinho
pré-vestibular e minha experiência com movimento estudantil tinha
sido apenas uma tentativa de fundar um grêmio na escola estadual
que estudei, mas que não foi para frente. Eu cresci ouvindo as
histórias dos meus pais sobre a atuação deles no centro acadêmico
da geografia da USP, no final dos anos 60, e o enfrentamento à
ditadura, por isso, sempre acreditei que tinha que atuar também no
movimento estudantil. No entanto, com o racha que ocorreu no PCB
e toda luta de resistência interna que tivemos que organizar, minha
atuação (e de muitos(as) camaradas) teve que se dar em diversas
frentes e tocávamos várias tarefas ao mesmo tempo. Não dava para
ter uma divisão do trabalho como estamos fazendo agora, com
quadros responsáveis por tarefas determinadas. Na época, a gente
tinha que dirigir o partido nacionalmente, fazer os contatos
internacionais, reorganizar células, expulsar oportunistas, atuar nas
lutas de massa, enfim, tinha que fazer de tudo um pouco. Eu
comecei a  reconstruir a UJC  junto com  o Leandro  Alberto  e outros
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camaradas que não estão mais no
partido, mas que ajudaram muito na
época. Minha tarefa se concentrou mais
nos contatos internacionais e fui para
diversas atividades externas em que fazia
um trabalho de relações internacionais
da UJC e do PCB ao mesmo tempo.
Dentre estas tarefas, participei da
Assembleia Geral da Federação Mundial
de Juventudes Democráticas que buscou,
também, a reconstrução da própria
entidade, uma vez que a Federação
também foi desarticulada com o colapso
do socialismo na URSS e no Leste
Europeu. Essa Assembleia ocorreu em
Portugal, em fevereiro de 1995. Depois
disso, participei também da organização
do Festival Mundial da Juventude em
Cuba, em 1997. Internamente, no
movimento estudantil, fui da direção do
centro acadêmico do curso de economia
da PUC-SP (CA Leão XIII) e fui delegada a
três congressos da UNE. 

Q - Na sua opinião, como deve se dar a
atuação dos Centros Acadêmicos e das
demais entidades do Movimento
Estudantil para a construção de uma
universidade pública, gratuita, de
qualidade e que atenda os interesses da
classe trabalhadora? 

S - O movimento estudantil sempre foi
uma porta de entrada na luta política
para a juventude, especialmente de
classe média radicalizada, por causa do
perfil dos universitários brasileiros. Com a
proletarização do acesso às
universidades, penso que há diferentes
características para o ME e que devem,
todas elas, ser levadas em consideração.  

Primeiro, com a expansão do ensino
superior privado, o ME nestas
faculdades/universidades tende a ser
mais corporativo, uma espécie de central
de reclamações ou até mesmo um
escritório de representação dos
donos/direção da instituição junto aos
estudantes. Apesar dessa característica,
devemos disputar esse espaço para
retirá-lo desse estreito nicho em que se
encontra e torná-lo um espaço de
representação política dos estudantes. 

Segundo, nas universidades públicas,
com a expansão e ampliação do acesso,
os centros acadêmicos e DCEs tornaram-
se mais importantes ainda, não só na
defesa dos interesses dos estudantes
junto à comunidade acadêmica, mas
também por considerar, em sua luta
políticas, as contradições da sociedade de
classes e as segregações que ela produz.
Quero dizer, com o maior acesso dos
jovens da classe trabalhadora às
universidades públicas, esse instrumento
de participação política tende a
contemplar as diversas lutas e
contradições que a classe enfrenta na
sociedade capitalista. Por isso, para
ajudar a construir e fortalecer uma
universidade pública que atenda os
interesses da classe trabalhadora, o ME
tem que, entre outras coisas,
compreender as contradições capitalistas
que a classe vive e assumir sua luta
política. Nesse sentido, eu penso que o
ME deve combater a crescente ideologia
de que a universidade é a porta de
acesso à ascensão social individual, pois
esse é um dos elementos de cooptação
dos filhos e filhas da classe trabalhadora



que, ao acessarem a universidade muitas
vezes incorporam a ideologia
meritocrática individualista. O ME, neste
caso, tem que fazer um trabalho de
formação política e de organização
coletiva. 

Q - O que acha que pode ser feito em
relação à situação das universidades
públicas, se tratando dos recursos, tais
como: mais docentes, bolsas de pesquisa
e ações para a permanência dos
discentes? 

S - O projeto neoliberal em curso tem por
objetivo sucatear as universidades
públicas para abrir espaço ao mercado
da educação. Neste sentido, o ME, junto
com os órgãos de representação dos
docentes e dos trabalhadores das
universidades, tem que lutas pela
ampliação dos recursos orçamentários
necessários para garantir o pleno
funcionamento das instituições. Além
disso, a autonomia universitária, inscrito
na Constituição Federal, deve ser
plenamente implementada. Por outro
lado, o ME deve agir, no interior das
estruturas de gestão, para a
democratização das decisões, com
amplos debates e deliberações coletivas. 

Q - Em relação à PEC 206, que institui o
pagamento de mensalidades nas
universidades públicas, apesar de, por
hora, ter sido retirado de votação,
sabemos que ataques como esses não
vão parar, que medidas práticas podem
ser tomadas pelo Movimento Estudantil
em relação à isso? 

S - O enfrentamento ao projeto que está
inscrito na PEC 206 é decisivo para que
tenhamos universidades públicas e
estatais. Essa PEC, se aprovada, vai
representar o fim do caráter estatal da
universidade brasileira e sua
transformação em mais um aparato de
transferência de recursos públicos para a
iniciativa privada, além de acentuar o
caráter elitista e segregador do acesso. A
cobrança de mensalidade não é
suficiente para a manutenção da
universidade em todas as suas
dimensões (ensino, pesquisa e extensão),
por isso, essa PEC está inserida no
projeto de desmonte profundo do
sistema público de universidades no
Brasil, principalmente no que se refere à
pesquisa científica. Por outro lado, para
os estudantes, essa PEC representa o
aprofundamento da exclusão dos jovens
da classe trabalhadora do acesso à
universidade pública. Outro elemento
importante para combater a PEC é que
ela é do interesse do setor financeiro.
Nos países em que o ensino superior é
pago (sendo público ou não), os jovens
são obrigados a se endividarem no
mercado financeiro para custear seus
estudos. Essa é mais uma forma de
captura de riqueza pelo capital financeiro
e que no Brasil ainda não está aberto por
conta da gratuidade da universidade
pública. Mesmo na universidade privada,
em que já ocorre o endividamento
através do FIES, o sistema ainda é restrito
ao financiamento público, feito pela
Caixa. Os grandes bancos de
investimento, que operam no mercado
especulativo estão de olho nesse nicho
de negócios para arrancarem dos jovens 



parcela significativa de sua renda futura,
com os pagamentos que terão que fazer
para bancar seus estudos. 

Uma ação que o ME pode tomar é
promover debates e intercâmbios com
estudantes de outras partes do mundo,
em que a cobrança das mensalidades já
está implementada e demonstrar o que
isso significa para a vida da juventude e
as mazelas que causa. Os chilenos têm
uma experiência muito importante nessa
luta. Nos EUA, a ONG Student Debt Crisis
calcula que mais de 20% dos
estadunidenses com mais de 50 anos
têm dívidas estudantis. A BBC mostrou,
em uma reportagem, que uma estudante
pegou, em 1993, US$ 30 mil para
completar seus estudos e, em 2016 a
dívida dela era de US$ 300 mil, sem
nunca ter deixado de pagar uma parcela
do empréstimo.  O ME precisa
aprofundar o conhecimento dessa
realidade e mostrar para o conjunto dos
estudantes e da classe trabalhadora em
geral o que realmente está por trás dessa
PEC 206.

Q - Levando em consideração que estar
em movimentos estudantis tais como
Centros e Diretórios Acadêmicos é uma
tarefa que exige bastante e muitas vezes
não é reconhecida como um instrumento
de luta por muitos estudantes, como
podemos fazer um trabalho de base
dentro das universidades que funcione,
que atinja as mentes e os corações dos
estudantes e eles compreendam que só
a luta organizada muda a vida? 

S - O trabalho de base nas universidades



tem que ser feito, como em todo
trabalho de base, conjugando três
elementos principais: partindo das
demandas imediatas, dos problemas
concretos verificados no dia a dia, o ME
pode organizar a mobilização coletiva
para enfrentar esses problemas.
Contudo, ao mesmo tempo, tem que
fazer formação política para que a
mobilização não se esgote quando o
problema for resolvido, ou a luta for
derrotada (o que infelizmente acontece).
Mas essa formação política, neste nível,
não é uma formação teórica/acadêmica
do marxismo ou qualquer tipo de
doutrinação. É uma formação que mostre
a relação entre o problema imediato e as
questões estruturais, tanto da
universidade quanto do sistema
capitalista como um todo. Ao lado disso,
trazer para os estudantes os problemas
de fora da universidade e que também
devem ser incorporados na luta de todos.
A universidade não é e não pode ser um
oásis deslocado da realidade em geral. 
 Assim, penso que se esses três
elementos: luta imediata e organizada,
formação política e luta política geral,
podem contribuir para fazer avançar a
consciência dos estudantes e engajá-los
na luta. Por fim, o ME deve entender que
os estudantes enfrentam as demandas
acadêmicas, dificuldades na vida,
problemas individuais, etc. Por isso, o
acúmulo de tarefas, cobranças
exacerbadas e 

disciplina “militar” afastam muitos jovens
da luta. A compreensão, solidariedade e
acolhimento devem se tornar prática no
ME. A luta contra a PEC 206 é ideal para
organizar uma grande massa de
estudantes que já sofrem com os
problemas de permanência na
universidade. Se essa luta for trabalhada
com a formação política mostrando o que
está por trás do projeto e como vai atingir
a vida deles para sempre, será um marco
no processo de avanço das consciências
para a necessidade de organização
permanente. 

Q - Esse é um ano eleitoral, foram 4 anos
de ataques, de retirada de direitos, de
cortes na educação, qual, na sua opinião,
é o maior desafio e a maior missão do
Movimento Estudantil nesse quesito? 

S - Nesse ano eleitoral e a possibilidade
de fechamento democrático, o ME tem
que mobilizar a comunidade acadêmica
para as manifestações nas ruas, pela
democracia, pelo enfrentamento do
fascismo, pelo avanço da luta de classes e
por uma organização permanente. Se
com esse governo de extrema direita,
mas ainda com espaços democráticos, a
intervenção nas universidades públicas
está sendo uma constante, com
restrições democrática será ainda pior. A
maior missão do ME nesse momento
é organizar a juventude para tomar
as ruas de todo país. 



 Hoje em dia, quando pensamos em
movimento estudantil ou até mesmo chegamos
a tocar no assunto, escutamos algumas frases
recorrentes: “Não dá em nada”, “Dá muito
trabalho”, “Ninguém vai se unir nisso” ou até
mesmo “isso é coisa de humanas”. Enquanto
estudantes ou até mesmo militantes,
independente de onde estejamos organizados
sempre vamos escutar argumentos suficientes
para garantir a manutenção da inércia estudantil.  Estamos
tão presos às burocracias impostas pela “união” que se deu
no período petista para com os estudantes que hoje temos
certas dificuldades para criar um espaço simples de uma
roda de conversa. Pensando nisso, a coluna NÃO NOS
CALARÃO!, com o objetivo de mostrar a força do Movimento
Estudantil, para explicar como se deu esse processo, quais
nossas pautas atuais e até mesmo a batalha que temos pela
frente, convidamos o pré-candidato a deputado estadual no
estado de São Paulo, militante do movimento por uma
universidade popular – MUP e União da juventude
comunista- UJC, Gabriel Tavares para um papo com a
Quitinete. 

NÃO NOS CALARÃO
Todos devem ter o direito ao ensino superior ou uma

disputa eterna: uma jornada pelo movimento estudantil,

seu passado, seu presente e seu papel no futuro.



Para iniciar, buscamos entender como Gabriel caracterizava o Movimento Estudantil dos
últimos anos e de hoje. Ele permanece o mesmo? Quais são as principais diferenças? Com
firmeza, Tavares responde: “Podemos dividir o movimento estudantil em alguns períodos:
aquele período da ditadura militar, onde o M.E era bastante combativo, engajado e com
participação em vários partidos políticos, perseguidos e lutando a luta armada; e o M.E da
redemocratização, da reorganização da União Nacional dos Estudantes (UNE)  e outras Entida-

ta-las , o que levou as entidades majoritárias, principalmente com a base petista, a abafar e
desmobilizar os estudantes.” “Mais recentemente, a partir do golpe de 2016, as entidades,
pela primeira vez, se colocam como oposição. É necessária uma reorganização tática para
lutar contra o governo Temer, principalmente contra as intervenções, os cortes etc. Essa
reorganização colhe o fruto desse processo anterior, ou seja, das alianças com os governos,
justamente  porque  é uma  aliança muito  protocolar, que acaba servindo para desmobilizar o

des Estudantis. O mais interessante é pensar as mudanças
mais recentes, que tem mudanças na conjuntura e também
do nosso papel nesse período. Se analisarmos os governos
petistas, por exemplo, de Lula e Dilma, tivemos uma
hegemonia muito forte da UJS, do PT e suas correntes no
M.E através da UNE, das UEE’s e outras entidades. Nesse
período, o movimento estudantil possuía uma lógica de base
de apoio dos governos, como se fosse um “Ministério de
Juventude”, digamos assim. As pautas, portanto, eram
construídas em conjunto com essas entidades - as
entidades, em alguma medida, levavam essas pautas para as
bases e levavam algumas demandas para o governo, mas
sem uma mobilização e luta por parte destes setores,
mesmo diante de alguns problemas.” “Então algumas
conquistas se deram, como aumento de vagas nas
universidades públicas e privadas, o próprio FIES e PROUNI,
apesar de não ser um consenso em como essa ampliação
de vagas deve ser feita. O projeto petista tinha a perspectiva
de fazer a aliança com setores da educação privada, os
grandes tubarões, a despeito de fortalecer ainda mais o
sistema público de ensino. Por outro lado, muitas
mobilizações surgiram de forma espontânea, principalmente
na luta pela permanência, na luta contra as condições
precárias dos estudos. Muitas universidades foram criadas
no período petista, mas sem a verba necessária para susten-



movimento estudantil. Se temos alguma pauta real dos estudantes em alguma universidade,
durante muito tempo - principalmente no governo petista - elas foram disputadas sem
“prejudicar” o governo. Então, quando foi necessário mobilizar a base dos estudantes contra o
golpe e contra os cortes, o que encontramos foi um movimento estudantil desorganizado.” 
 “Eu diria que essas são as principais mudanças. Nesse cenário, principalmente a partir de
2017, o  Movimento por uma  Universidade Popular e a  União da Juventude Comunista apare-
cem com essa crítica, de que esse período de
apoio irrestrito ao governo desmobilizou muito
a base do movimento estudantil e era preciso
apontar uma outra direção, construindo um
projeto de universidade alternativo - a
Universidade Popular - e mobilizando os
estudantes em torno da pauta de ampliação do
acesso, de permanência e Ciência e Tecnologia
voltados para a classe trabalhadora.”
Desde de janeiro de 2019 tivemos um
crescimento constante de desemprego,
inflação, desvalorização intensa do real,
privatizações, insegurança alimentar, ataques à
educação que chegam a forçar fechamentos de
universidades e até mesmo as instituições
públicas, ataques nunca antes vistos de forma
tão agressiva. Mesmo assim, existe um discurso
predominante que o país nunca esteve tão
bembem, talvez isso seja uma realidade para os novos bilionários
que o Brasil adquiriu entre 2020 e 2021, entretanto essa
realidade passa longe da grande maioria da população que
vive a cada dia com mais dificuldade. Tendo isso em mente,
perguntamos a Gabriel quais as principais pautas do
movimento estudantil na conjuntura atual. “Sobre as pautas,
hoje está claro que a crise econômica afetou o orçamento da
educação, principalmente a partir das medidas tomadas
pelos governos Temer e Bolsonaro. Essas medidas são a PEC
do Teto de Gastos, a antiga Lei de Responsabilidade Fiscal, e
outras que fazem parte desse pacote de austeridade
econômica. A pauta econômica está colocada, então, na
ordem do dia, principalmente na questão de derrubar a PEC



do Teto de Gastos que estrangula o orçamento. Essa PEC afeta os estudantes em alguns
aspectos fundamentais, como as bolsas de pesquisa, a permanência estudantil, acesso ao
bandejão e à infraestrutura universitária. Essa austeridade leva ao aumento da evasão.” “Outra
pauta importante é a luta pela manutenção do Ensino Presencial. As universidades públicas,
que estão com esse problema de verbas, veem o ensino remoto ou à distância como uma
solução  acabada  para  não ter que disputar o orçamento e  dar conta da manutenção do se-

mestre. Essa movimentação faz com que a cada ano, a
universidade tenha cada vez menos orçamento, o que
enfraquece o currículo, a pesquisa, extensão, ensino e
infraestrutura universitários.” “Essa questão do ensino
presencial também vale para as universidades privadas, já
que os alunos dessas instituições estão pagando
mensalidade e recebendo menos do que eles estão
pagando. Além disso, o cenário dessas universidades é de
aumento de mensalidade, num contexto onde a juventude
está desempregada, com a renda familiar mais baixa. É
fundamental lutar por políticas de permanência nessas
universidades, como instalar Restaurantes Universitários
(RU’s) e bolsas. A luta contra as intervenções nas
universidades também é muito importante, além das
privatizações que vêm de dentro da própria universidade.
Nós sabemos que é fundamental conseguir superar essa
reatividade do movimento estudantil para avançar nas
pautas, colocando que a universidade deve ser 100%
pública, sem investimento privado, com amplo acesso para
quem queira entrar e com expansão das cotas, em um
primeiro momento. Temos que lutar para que todos tenham
direito ao ensino superior. Precisamos, então, debater essas
pautas mais imediatas, mas, sobretudo, ter no horizonte um
novo projeto de universidade que dê conta da realidade da
classe trabalhadora.” Diante de tantas manifestações em pró

da educação, em defesa do SUS, da classe trabalhadora e de frente ainda com
desmobilização, pedimos a Gabriel que nos desse um depoimento da sua atuação enquanto
militante da cidade de São Paulo. “Em São Paulo o M.E sempre foi muito forte. Eu venho da
USP, então a gente sempre organizou e participou de muitas greves, e uma delas ajudou na
conquista das cotas, ao lado do Movimento Negro. Nossa universidade foi uma das últimas a
incorporar o sistema de cotas, justamente por ter uma herança escravocrata e muito racista.



Também penso na jornada de ocupações, principalmente em 2016, além do movimento estar
na ponta das mobilizações de rua, através do DCE e dos Centros Acadêmicos. A participação
da juventude é muito forte, principalmente com as entidades que elas estão apoiando. Essas
são experiências muito importantes para politizar a juventude, e trazer essa galera da
universidade pro debate e pra luta, o que acaba formando muitos lutadores para futuras
mobilizações.” Para finalizar nosso papo com Gabriel Tavares, prestes a entrar em um intenso
 período eleitoral cheio de disputas de todas as
áreas e bases, questionamos: Qual papel do
movimento estudantil na luta contra o governo
Bolsonaro e Mourão e algumas perspectivas
para a esquerda em 2022. “Desde os tsunamis
da educação, as primeiras mobilizações contra
o governo Bolsonaro, o movimento estudantil
esteve sempre na frente porque sabe, em
primeiro lugar, dos ataques que vem sofrendo.
Ou seja, tem consciência, compreensão de que
estão sofrendo na educação por conta das
políticas do governo. Em segundo lugar, porque
vê as ruas como espaço prioritário de
mobilização para a luta contra qualquer tipo de
governo. Sem a luta nas ruas, nós não vamos
conseguir disputar nem ampliar nossos direitos
e mudar a correlação de forças.” Nesse ano de
2022, falar sobre isso ainda é fundamental por-
que se busca trocar a luta política nas ruas pela luta eleitoral
e institucional. A luta eleitoral é muito importante, mas sem a
base organizada e mobilizada, é muito difícil conquistar
vitórias. Estamos vendo a direita se organizando de forma
muito grande para a disputa dentro dos parlamentos. Está
colocada uma polarização muito forte na disputa para a
presidência e a terceira via não tem se mostrado frutífera, já
que ela não tem espaço. Apesar disso, a direita continua na
luta eleitoral, mas para ir para os parlamentos. Sem a força
das ruas, não conseguiremos impedir votações anti-
populares no congresso, ou tentativas de golpe. Devemos
sim, apoiar candidaturas  de  esquerda,  compromissada 
 com a  luta  pela  educação  pública e  com  os  interesses 
d



classe trabalhadora, mas sem esquecer que a luta de rua é fundamental, e o movimento
estudantil tem que dar o exemplo de mobilização, e ser a vanguarda da luta pela ampliação
dos direitos e garantias da classe trabalhadora e da juventude trabalhadora dentro e fora das
universidades.”  A ordem do dia foi definida, chegou a hora de ocuparmos as ruas, todas as
semanas, todos os meses. Enquanto estudantes, militantes, trabalhadores, professores, pais,
mães e filhos é nosso dever garantir um horizonte melhor pelo fim da opressão burguesa, em

defesa da saúde, da educação, do pão e do trabalho para
todos! Como diria Marx, não temos nada a perder, a
não ser nossas correntes. 

NÃO NOS

 CALARÃO



Quitinete - Lismar, como você ingressou no movimento estudantil?
Conte-me um pouco da sua trajetória.

Lismar Reis - Então, eu conheci o Movimento Estudantil logo
quando entrei para a faculdade de História em 2015. Aquele era um
momento de muita movimentação política na UESC, na disputa pelo
DCE tínhamos uma oposição muito forte, tínhamos assembleias
cheias e um interesse muito grande pelas políticas de assistência
estudantil. Em 2016 veio o golpe e as ocupações, que movimentaram
ainda mais a universidade e foi quando eu compreendi realmente a
importância do M.E e me aproximei do campo de Oposição de
Esquerda, o que culminou na minha ida ao Congresso da UNE em
2017. A partir de então eu comecei a construir o Coletivo LGBT
Comunista do PCB e o Movimento por uma Universidade Popular, o
MUP. Fui dirigente do Centro Acadêmico de História da UESC até o
finalzinho da graduação. Depois que me formei, entrei no Mestrado
na UFBA e comecei a construir a Secretaria Geral da FEMEH em
2021. Hoje estamos aqui!

Q - É muito interessante a sua trajetória estudantil e de como ela foi
permeada por questões e momentos decisivos historicamente 

ENTREVISTA
tem 25 anos e é formado em História pela Universidade Estadual de
Santa Cruz (UESC). Faz mestrado em História Social na Universidade
Federal da Bahia (UFBA). Atua desde 2016 no ME e já foi Coordenador
de Organização do CAHIS da UESC e constrói o Movimento por uma
Universidade Popular (MUP). Em 2021 passa a compor a Secretaria
Geral da FEMEH e a Regional Norte e Nordeste.

Lucas Reis Lismar



falando, e o seu momento de ingresso no
M.E, ter sido justamente um período de
resistência, principalmente estudantil.
Então, nesse sentido, qual o papel do
movimento Estudantil para a formação
política do estudante?

L - Em um cenário ideal, a gente gostaria
que todos os estudantes saíssem da
escola se reconhecendo enquanto
sujeitos políticos e compreendendo de
forma apurada o seu contexto social,
porém nós sabemos que não é assim.
Por isso eu acredito que o Movimento
Estudantil é um laboratório para a vida
política como um todo. É um espaço
onde a gente aprende que o movimento
guiado por uma teoria revolucionária e
uma intervenção social efetiva pode
transformar o mundo e isso é
importantíssimo para que a gente
compreenda o poder que tem a luta
organizada.

Q - Lismar, você esteve na Secretaria
Geral da FEMEH, me conte um pouco de
como foi atuar na FEMEH e qual a
importância dessa entidade estudantil na
vida democrática brasileira, para
fortalecer os cursos de História e a
valorização do conhecimento histórico no
Brasil?

L - Nossa, eu tenho um carinho
gigantesco pela FEMEH. Desde quando
eu entrei na UESC eu ouvia falar do
ENEH, da FEMEH, de como a gente
precisava ser mais atuante a nível
nacional e fiquei fascinado pela
possibilidade de construir o Movimento
Estudantil de História. Pude participar de 

algumas reuniões online do Conselho
Nacional de Entidades de História
enquanto eu estava no CAHIS e, quando
entrei no Mestrado, recebi o convite para
compor a Secretaria Geral na pasta de
Combate às Opressões. Eu considero a
FEMEH uma potência, uma ferramenta de
luta gigante. Desde a sua fundação, em
um momento tão difícil na história do
Brasil, até as lutas mais contemporâneas
a FEMEH tem trabalhado para manter o
debate sobre a valorização do estudante
e do profissional de história sempre vivo.
Por isso é crucial que a gente entenda
que todos e todas as estudantes de
História são parte da FEMEH e saber
disso é se dar conta da responsabilidade
que isso nos traz. Ainda tenho o grande
sonho de estar em um ENEH!

Q - Lismar, viveu uma das épocas de
maior e mais efetiva mobilização
estudantil da nossa história recente, e
participou ativamente das manifestações
de 2016, e de dentro da nossa
universidade como membro do
Movimento Estudantil, então, eu queria
saber como você percebe as relações
entre a UESC e o Movimento Estudantil?
Existe um diálogo de verdade, uma
cooperação efetiva entre a nossa
universidade e essas frentes estudantis?  

L - A conjuntura na UESC, assim como
nas demais universidades estaduais da
Bahia, é muito específica e demanda
muito trabalho do M.E para reverter esse
jogo. O Governo do Estado da Bahia
liderado por Rui Costa (PT) já realizava
uma política de cortes na Educação
Superior antes mesmo de Bolsonaro. 



Desde 2015, já se acumula mais de 30%
de cortes nos investimentos nas
universidades estaduais. Parte do M.E da
UESC, representado pelas últimas
gestões de DCE, foi - por muito tempo -
conivente com as políticas de
sucateamento engendradas pelo governo
por conta do alinhamento político. Mas
apesar disso, o campo de oposição de
Esquerda vem fazendo um trabalho de
formiguinha, que culminou em uma série
de mobilizações, inclusive em apoio às
greves dos professores, que não
recebem reajuste salarial há anos.
Estadualmente, nós construímos o Fórum
das UEBA, que reuniu os estudantes das
4 estaduais para discutir políticas de
permanência estudantil e orçamentárias
no sentido de guiar a luta em torno
dessas pautas. As universidades
estaduais da Bahia são importantíssimas
para a interiorização do conhecimento no
estado. Lutar por elas é uma tarefa que
não deve envolver nenhum interesse
senão os da comunidade estudantil e dos
profissionais que atuam nas
universidades. Nesse sentido ainda há
muito o que avançar.

Q - Em 2020 tivemos a pandemia que
ainda está em curso e que ceifou a vida
de milhares de brasileiros, isso por
influência direta da política encabeçada
pelo presidente Bolsonaro de negar a
pandemia, dificultar a vacinação e não
aderir o distanciamento ambiental. Nesta
conjuntura tivemos, ensino remoto
emergencial, evasão escolar, cortes na
ciência e educação, desemprego da
juventude entre outros ataques. Como
você avalia o Movimento Estudantil neste 

contexto de pandemia? Houve uma
dificuldade em articular as pautas em
defesa da educação? Quais foram os
limites encontrados e quais os avanços
que podemos ter agora com o retorno
em praticamente todas as universidades
brasileiras?

L - Então, esse é um momento muito
decisivo da conjuntura. Infelizmente, ou
felizmente, eu sou um pessimista na
avaliação, por isso eu avalio que o
Movimento Estudantil saiu com um saldo
negativo nos últimos anos. A
despolitização em relação a uma série de
pautas e a crise na práxis fez com que a
gente não conseguisse emplacar um
movimento efetivo pelo Fora Bolsonaro
mesmo com uma política de morte sendo
engendrada na frente dos nossos olhos.
A pandemia e a concepção do Ensino
Remoto deixaram a nossa atuação
enquanto ME muito limitada, uma vez
que é muito difícil intervir em uma
conjuntura até então desconhecida para
nós. Como nós do MUP previamos logo
no início da pandemia, o Ensino Remoto
trouxe  uma  defasagem  imensa  no tripé 



universitário (ensino, pesquisa e
extensão), uma taxa de evasão enorme
nas nossas universidades e a
consolidação da política de desmonte da
Educação Superior que já estava em
curso. Mas apesar de ser um pessimista
na avaliação, eu sou otimista na ação. Por
isso, acredito que esse momento de
retorno ao ensino presencial é propício
para correr atrás da organização política
e levar a público um debate de fato
politizado, sem ilusões com as
instituições e ciente de quem são os que  
lucram com a miséria da classe
trabalhadora brasileira.

Q - O ano passado foi marcado pelo
retorno das esquerdas nas ruas em
torno da pauta Fora Bolsonaro, Guedes e
Mourão e este ano é ano eleitoral. Na sua
opinião, qual é a tarefa do Movimento
Estudantil este ano?

L - A gente tem pela frente uma tarefa
muito difícil, eu sei, mas foram anos de
uma ilusão quase infantil de uma parte
da Esquerda nas instituições e em uma
suposta democracia que só atende aos
interesses da burguesia. É o momento de
dissolver essa ilusão, desmascarar os
interesses e atuar sem medo da verdade.
Por isso, eu entendo que é fundamental
pautar o Fora Bolsonaro nas urnas em
2022, mas é necessário ir além,
precisamos extinguir qualquer resquício
social e ideológico desse governo
fascista, e compreender que o
Capitalismo é a doença, o bolsonarismo é
apenas um sintoma. Então a tarefa
primordial do ME é mobilizar a rebeldia
da juventude em torno de um projeto de

transformação radical da sociedade.

Q - Já que estamos falando de um
momento histórico importantíssimo e
decisivo para a história do nosso país,
onde nós estamos vivendo um ano de
muitas movimentações políticas, inclusive
no âmbito da classe estudantil e em prol
da Educação, pra fecharmos com chave
de ouro, ao seu ver com toda a sua
bagagem de atuação e liderança dentro
do M.E, para você qual é o papel histórico
do Movimento Estudantil e por qual
universidade e educação ele deve lutar?

L - Eu já dei um pouco de spoiler dessa
resposta na pergunta anterior, mas
vamos falar um pouco sobre
universidade, né?! A universidade pela
qual eu luto vai para além de uma
universidade 100% pública, gratuita, de
qualidade e socialmente referenciada. Eu
luto por uma universidade popular que
seja construída e pautada pelos
interesses e demandas da classe
trabalhadora e pelo fim do vestibular.
Para isso, lutar pela universidade que nós
tínhamos há alguns anos atrás não é
suficiente, uma vez que a gente já
percebeu que esse modelo de
universidade não foi o bastante para
atender às demandas reais dos
trabalhadores e trabalhadoras. Então
precisamos lutar por uma nova
universidade, um modelo completamente
diferente que atenda a toda a juventude,
não apenas a 15% dela. No meu
entendimento, só conseguiremos avançar
a partir da prerrogativa de que educação
não é mercadoria.
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