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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo compreender a atuação da UNE nos anos de Governo do 
PT a partir de uma análise que parte das disputas existentes em seu interior, compreendendo 
este processo inicial como origem das pautas e reivindicações da entidade frente ao Governo 
Federal. Para tal realizaremos uma análise histórica da constituição da UNE enquanto uma 
entidade de caráter representativo de abrangência nacional, por entender o papel histórico da 
entidade nos processos de construção das políticas públicas de educação no Brasil, bem como 
seu papel político importante nos vários momentos histórico do país desde sua fundação. Em 
seguida trataremos a relação da entidade para com o Governo entre os anos de 2003 e 2010 a 
partir do encontro entre o programa do Governo com o programa político da UNE

Palavras-chave: UNE; Movimento Estudantil; PT; Movimentos Sociais; Políticas Públicas; 
Educação; Disputas; Lula. 
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1.INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo analisar a União Nacional dos Estudantes (UNE), durante os 

anos de 2003 e 2016, período em que o Partido dos Trabalhadores (PT) esteve à frente da 

presidência do Brasil. O foco principal consiste em compreender as relações institucionais 

estabelecidas entre o movimento estudantil e o governo, levando em consideração, sobretudo, 

o projeto implementado de reestruturação do Ensino Superior, através de políticas públicas de 

expansão do acesso à Universidade. Nesse sentido, pretende-se analisar a relação que a UNE 

construiu ao longo dos últimos anos com o governo petista e qual o impacto dessa relação na 

construção e proposição em torno das políticas públicas, sobretudo, as relacionadas à 

educação (MARTINS e RUIZ, 2015).

Como o objeto deste estudo é a trajetória da UNE, entidade máxima de representação 

estudantil no meio universitário, iremos dialogar com a teoria dos movimentos sociais e com 

alguns estudos relativos à juventude, de maneira a buscar compreender as relações políticas 

da entidade com outras organizações como partidos políticos e outros movimentos sociais.

As profundas transformações que as universidades públicas experimentaram nos anos de 

governos PT modificaram o perfil socioeconômico do corpo discente, o que 

consequentemente impôs ao movimento estudantil uma nova dinâmica de ação e desafios de 

muitas ordens. Ofereceu também a oportunidade de novos atores e organizações políticas se 

aproximarem das instâncias decisórias, re-ordenando a dinâmica de forças internas e da 

entidade com o governo. Como se trata de período ainda bastante recente, cabe investigar de 

forma mais sistemática os impactos que tais transformações causaram no movimento 

estudantil universitário, bem como sob quais critérios foram eleitas as pautas e com base em 

qual correlação de forças.

A UNE é uma entidade que existe desde os anos 1930. A reconstrução histórica a partir do 

governo Vargas é parte importante na compreensão da identidade histórica da entidade. 

 Durante a ditadura civil-militar brasileira, devido ao protagonismo que assumiu na luta contra 

o regime militar, recebeu a atenção de diversos pesquisadores (POERNER, 2004; PAIVA 

2011). Após a redemocratização, vale destacar autores que discutiram a organização 
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estudantil (POERNER, 2004) e, mais especificamente, a UNE (PAIVA, 2011). No senso 

comum e de acordo com certa leitura política do processo, este período após as eleições do 

presidente Lula em 2002, é visto como de arrefecimento das lutas sociais no país, devido em 

grande parte a processos de cooptação das lideranças por parte do governo, através da oferta 

de cargos e outros benefícios. Cabe, no entanto, investigar de forma mais cuidadosa como se 

deu ao longo desses mais de 10 anos a relação entre o movimento estudantil e o governo 

federal. 

Para tal, iremos apresentar no capítulo 1 a teoria dos movimentos sociais, de maneira a 

compreender a trajetória histórica da UNE e dos grupos políticos que dela fizeram/fazem 

parte. O segundo ponto a ser trabalhado será a construção das características específicas dos 

movimentos de juventude, bem como do movimento estudantil brasileiro, uma vez que este 

apresenta especificidades se comparado aos demais movimentos sociais. O terceiro capítulo 

apresentará a institucionalização e articulação do movimento estudantil através da UNE, 

sobretudo seu processo de construção legal e alguns marcos históricos que constituíram a 

configuração do que se tornou a UNE em suas primeiras décadas de 1930 a 1990. Ainda no 

capítulo 3, buscaremos apresentar as etapas históricas pelas quais a entidade passou desde a 

sua fundação até a vitória de Lula nas eleições de 2002. Por último, recuperaremos os 

processos de ação coletiva da UNE tanto em seu aspecto constitutivo de formação dos 

espaços e arenas de disputas (CONEGS, CONUNE, etc) como as articulações existentes entre 

as diversas forças políticas que a compõem. Neste sentido, recuperamos também algumas 

articulações e posições assumidas no interior de partidos políticos. Analisaremos, finalmente, 

as relações empreendidas pela UNE tanto no que se refere ao seu caráter burocrático e 

institucional, quanto a sua capacidade de mobilização de massas com o intuito de 

compreender a busca da entidade por consolidar e implementar as pautas construídas pela 

entidade em cada momento histórico, mas principalmente durante os anos de Governo PT.

Como metodologia de análise, usaremos material bibliográfico que trata das teorias dos 

movimentos sociais, estudos sobre o movimento estudantil brasileiro, além de analisar 

documentos provenientes das teses congressuais da UNE, cadernos de resoluções e, devido à 

escassez de material específico sobre a entidade, entrevistas com dirigentes e militantes que 

integraram as diretorias da UNE no período analisado.
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Cabe destacar que parte da busca por compreender as arenas de disputa de que trata este 

trabalho parte, também, das vivências e dos interesses particulares do autor que, ao longo dos 

anos de graduação, construiu ativamente o movimento estudantil tanto junto aos movimentos 

sociais, como nas estruturas e arenas específicas do movimento estudantil.

2. COMO COMPREENDER OS “NOVOS MOVIMENTOS SOCIAIS” NO SÉCULO 

XXI

Antes de adentrar as estruturas organizativas do movimento estudantil propriamente dito, faz-

se necessário compreender a maneira pela qual é percebido o movimento estudantil. Neste 

sentido, passaremos a uma breve explanação sobre as origens do “movimento estudantil” 

enquanto movimento social, mais especificamente no que se refere aos movimentos de 

juventude.

Segundo Márcio Nuno Rabat (2002), a juventude tem como característica a abertura para a 

crítica às estruturas sociais vigentes, visto a tendência existente a questionar a organização 

social predominante, devido ao momento de transição que marca esta fase da vida. Ainda 

segundo o autor, é devido a isso que a juventude “costuma tomar parte da ação, situando-se, 

muitas vezes, à frente dela” (RABAT, 2002: p. 5).

Exemplo disso foi o processo de ruptura com a estrutura que, prioritariamente, tinha como 

núcleo de comando as elites agrárias, o que para Rabat viu sua hegemonia ameaçada devido a 

uma crescente classe média urbana. Como resultado, teve lugar um deslocamento da 

centralidade do poder econômico e político no Brasil, processo que foi facilitado graças  à 

capacidade nacional de articulação devido à presença de quadros políticos emergidos das 

escolas militares.

Este cenário se tornou relevante através da formação de figuras históricas que ascenderam dos 

movimentos de juventude e que, posteriormente, se tornaram importantes quadros de 

governos e partidos políticos, como é o caso do Luís Carlos Prestes, Cordeiro de Farias, 

Juarez Távora, etc. Nesse sentido, verificamos que muitas das lideranças políticas atuaram, 

em suas origens, nos movimentos de juventude (RABAT, 2002).
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O processo de “reconceituação” dos movimentos sociais durante os anos 1970 (MELUCCI, 

1996) deu à juventude brasileira características distintas das percebidas na juventude dos anos 

1920. Certamente, a conjuntura social e política era distinta. A ditadura instaurada em 1964 

impôs aos movimentos sociais uma nova dinâmica política e social de organização e ação. No 

entanto, em âmbito mundial estava em curso um movimento de transição. As características 

classistas dos movimentos sociais deixaram de ser o fator de unidade principal - as chamadas 

“lutas por redistribuição” que Fraser (2006) menciona -, apesar de ainda presentes, para darem 

espaço às “lutas por reconhecimento”, cenário no qual experimenta-se  uma maior pluralidade 

de grupos sociais organizados, agora a partir de identidades específicas, como o movimento 

feminista, a luta pelos direitos civis nos EUA, o movimento ambientalista, entre outros. 

Assim, os movimentos identitários ganharam força nos Estados Unidos e Europa, a pauta 

ambiental passou a ser percebida como importante, enfim, o movimento social passou por um 

processo de internalização que demanda das organizações adaptabilidade, ou seja, surgem 

movimentos que se organizam a partir de pautas bastante direcionadas e objetivas que, até 

então, não constavam no hall de pautas dos movimentos sociais tradicionais. 

Em contraponto à realidade da Europa e dos Estados Unidos, a conjuntura brasileira era de 

ditadura nos anos 1970, isto é, de fechamento político e centralização do Estado. Enquanto a 

Europa e os Estados Unidos viviam o auge da implementação de políticas e da ideologia 

neoliberal, o Brasil vivia o cerceamento de direitos calcado em um controle intensivo do 

Estado sobre todos os tipos de relações sociais. Em paralelo, as organizações da esquerda 

brasileira passaram por uma intensa crise organizativa com rompimentos internos e acusações 

de imobilismo intensificadas pelas denúncias de Kruschev sobre os crimes de Stalin, que 

seguia até este período sendo a principal referência das organizações de esquerda no mundo. 

No Brasil, o PCB, principal força da articulação comunista no país, reproduziu o que se dava 

pelo mundo. Nos anos que antecederam o golpe de 1964 teve de lidar com os diversos 

rompimentos em decorrência, principalmente, das acusações que produziram um afastamento 

de parte considerável da militância (SANTANA, 2008. p. 286). 

O processo de formação do Movimento Estudantil do Brasil acompanha o desenvolvimento e 

modernização dos movimentos sociais como um todo (MELUCCI, 1989), mais 
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especificamente com os movimentos sociais de juventude, como vimos.  Antes de adentrar a 

conceituação e análise do movimento estudantil no Brasil, faz-se necessário traçar a linha 

histórica de formação e mobilizações da juventude brasileira e entender a constituição de um 

movimento de juventude a partir de sua participação em distintas arenas.

Neste sentido, conhecer e compreender as origens da UNE enquanto órgão aglutinador das 

efervescências, ideologias, rebeldias e pautas da juventude faz-se necessário para perceber o 

processo de formação da entidade nos dias de hoje, sobretudo no recorte temporal  delimitado 

neste trabalho.

Sua formação acompanha o próprio processo de ampliação do ensino no Brasil. No início do 

século XX, com o crescente número de escolas pelo país e, consequentemente, dos 

estudantes, é formada a Federação dos Estudantes Brasileiros, que marca o início da 

organização estudantil. Tardaria ainda  dez anos para que o “I Congresso Nacional de 

Estudantes” (RABAT, 2002) pudesse acontecer, em 1910, sistematizando a ação articulada da 

Federação.

O encontro possibilitou a estruturação de uma identidade organizativa que, de modo geral, 

garantiria a formação de um direcionamento unitário para a entidade estudantil dali por 

diante. As concepções  e discussões sobre a política educacional foram capazes de permitir 

uma estrutura formal composta por agentes políticos divergentes entre si, mas que 

desenvolveram uma forma de interação na construção da entidade atribuindo a política 

educacional como eixo unitário que em linhas gerais, permitiu coesão enquanto entidade. 

Vale destacar que o movimento estudantil sempre esteve atento à vida política do país, 

posicionando-se publicamente sempre que necessário. Exemplo disso diz respeito  ao golpe 

de Estado, ocorrido em 1930, que colocou Getúlio Vargas à frente do governo brasileiro e que 

gerou grande politização nos embates e discussões estudantis. 

Deste modo, a entidade que antes tinha, de certo forma, um caráter de fórum, passou a ser 

caracterizada, neste primeiro momento, como uma entidade de amplo espectro político, 

agregando diferentes posições, como comunistas, integralistas, oposições e apoiadores do 

regime getulista, e sendo reconhecido como ator legítimo de interlocução com o Estado a 

partir da fundação da União Nacional dos Estudantes (UNE). 
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Neste ponto há, segundo Poerner (2002), uma divergência histórica sobre o marco da criação 

da UNE. De um lado, a versão oficial contada pela entidade que estabelece sua criação em 

1937, após o  Conselho Nacional de Estudantes; de outro, a versão dos impulsionadores da 

criação de uma entidade estudantil nacional, o PCB, que consideram como marco o 2º 

Conselho Nacional de Estudantes em 1938. Para estes últimos, o estabelecimento da entidade 

em 1937, com apoio institucional do Ministério da Educação, não representava os estudantes, 

na medida em que significava uma vinculação com o governo autoritário do Estado Novo. 

Nesse sentido, notamos desde as origens do movimento estudantil no Brasil um debate interno 

em torno da autonomia da entidade perante o Estado.

Tais apontamentos remontam ao conceito de Frente Única e sua busca pela unidade da base, 

superando, no momento tático da ação, suas divergências políticas e metodológicas como 

forma de incidir de maneira mais eficaz em determinada pauta, sem deixar de lado princípios 

fundamentais de organização tais como a democracia, fator indissociável de uma organização 

de frente única de esquerda (PAIVA, 2011, p. 24). São em momentos cruciais de acirramento 

da conjuntura que tivemos no caso brasileiro, experiências de frentes estudantis que, aberto 

mão das disputas internas das entidades, formaram uma unidade da ação de luta para 

temáticas sensíveis ao movimento estudantil. Recentemente podemos, por exemplo, indicar a 

luta unitária, inclusive com outras classes de trabalhadores, contra as reformas do Governo 

Michel Temer (2016-2018).

Mais recentemente, a partir dos anos 2000, observa-se novo conjunto de transformações no 

interior do movimento estudantil, marcado pela adesão de diversos movimentos sociais do 

país ao novo governo PT. A gestão de Lula teve como linha de discurso a aproximação da 

classe trabalhadora do poder, mas, para além disso, a ampliação do diálogo com movimentos 

sociais e o compartilhamento do processo decisório da gestão.

Trazendo para a experiência brasileira, o entendimento é de que, tal qual passaram os 

movimentos sociais na Europa, os movimentos de juventude no Brasil perderam, em algum 

nível, sua articulação, antes prioritariamente centradas nas pautas políticas e questões sociais. 

Para a autora Regina Novaes, a juventude se tornou apática no que tange à “participação 

coletiva para mudanças sociais” (NOVAES, 2006, p. 03). Já Caldeira (2008) observa que as 
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tendências internas dos partidos, mais especificamente do PT, se voltou para pautas que 

tocavam as demandas da juventude periférica, tornando o movimento de juventude bastante 

territorial. Por outro lado, o autor também ressalta o papel que a juventude do PCdoB assumiu 

frente ao movimento estudantil, neste novo contexto dos anos 1990. Colocando-o em setores 

menos populares e tratando de pautas menos políticas no sentido institucional e social 

adotando uma política de demandas concretas e que tinham, sobretudo, capilaridade no 

interior do país, onde as outras organizações políticas pouco atuavam.

Essa reestruturação do modus operandi facilitou a aproximação dos movimentos de juventude 

que passavam por uma mudança em suas culturas políticas, aderindo cada vez mais a modos 

horizontais e participativos de organização coletiva. 

Marília Pontes Sposita, em “Algumas hipóteses sobre as relações entre movimentos sociais, 

juventude e educação”, apresenta uma construção histórica da organização juvenil que 

possibilita perceber esta mudança:

Se considerarmos essas mudanças de natureza mais ampla, os 

jovens não seriam portadores de práticas tão excepcionais. 

Pesquisas realizadas em países europeus, na década de 90, 

confirmaram certas tendências como: o afastamento dos jovens 

mas não a negação dos sindicatos, mantendo com essas 

instituições apenas uma relação instrumental e de exterioridade 

(Bauby e Gerber, 1996); a desconfiança em relação aos 

partidos, mas o reconhecimento de um interesse difuso sem a 

participação correspondente (Ricolfi, 1997)12; e a busca de 

uma política sem rótulos tradicionais que designam posições de 

direita e esquerda (Muxel, 1997).

É desta forma que a tese de que a maneira aglutinadora no novo governo compôs com o 

momento de transição dos movimentos sociais para que tal relação se desse de uma forma 

harmônica e, em certo nível, bem sucedida se sustenta, mesmo que tal narrativa não seja a 

única sobressalente deste processo.
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O próprio PT teve em seu interior, correntes políticas que, a partir de 2003, passaram a 

divergir da linha majoritária do partido que estava organizada em torno da Articulação - 

Unidade na Luta, que veio a se tornar a tendência Construindo um Novo Brasil (CNB), tendo 

como marco a votação da Reforma da Previdência no fim de 2003, que gerou um movimento 

de rompimento de tendências internas do PT (RIBEIRO, 2010)1.

3. O MOVIMENTO ESTUDANTIL ENQUANTO AGENTE DE IMPACTO SOCIAL

Compreender a ação da UNE, bem como a sua formação histórica, institucional e sua relação 

com governos e outras entidades, perpassa inevitavelmente pela percepção e conceituação do 

que é o movimento estudantil enquanto movimento social, mas mais do que isso, confronta 

suas dificuldades e contradições enquanto movimento cuja identificação entre seus membros 

diz respeito a um período limitado na vida, relativo ao tempo biológico.

O movimento estudantil é percebido por autores como Rabat e Bringel como uma ação 

setorializada do movimento de juventude. Dessa forma, teria como grande dificuldade a 

construção contínua da ação. Bringel (2009) aponta que o movimento estudantil sofre a 

ciclicidade das janelas de ação, ou seja, os estudantes que se articulam, têm em seus períodos 

letivos suas janelas de ação. Aponta, contudo, que apesar de majoritariamente ser o 

comportamento do movimento estudantil, há em ocasiões produzidas por conjunturas 

específicas ou até mesmo devido à relação estabelecida com outras organizações, uma ação 

que vai além desta janela. Exemplo disso seria a ocorrência de greves ou demandas urgentes 

que, por vezes, sequer se relacionam com a educação de forma direta. Desde o início dos anos 

1960, o movimento estudantil adotou, em seu discurso e agenda, pautas nacionais, que muito 

dialogam com questões estruturais e da ordem do político (BARCELLOS, 1997, p. 40).

Bringel (2009) vai além em sua conceituação do movimento estudantil. Para ele, a estrutura 

do movimento estudantil é entendida como algo ao mesmo tempo fluida e adaptada a 

contextos distintos, segundo critérios de regionalidade, quantitativos, situações conjunturais 

1  Grupos como Movimento de Esquerda Socialista (MES), Corrente Socialismo dos Trabalhadores (CST), entre 
outros, se constituem enquanto uma oposição interna à política que se busca implementar, gerando embate 
interno e nas arenas públicas. Culminando no rompimento de um campo do partido com o PT (Ribeiro, 2010).
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ou até mesmo as culturas políticas das organizações. Embora haja  um “coração da atividade 

política dos movimentos estudantis” que são as assembleias estudantis (BRINGEL, 2009, p. 

98).

Para o autor, faz-se necessário perceber as características da ação dos movimentos que 

permitem que estes sejam lidos como movimento social. Nesse sentido, pontua que tal como 

os movimentos sociais, possui:

“[...] definição de reivindicações, demandas e objetivos 

coletivos; exposição dessa problemática a interlocutores 

políticos por meio de diferentes estratégias e repertórios de 

ações coletivas; mínima organização com certo grau de 

continuidade no tempo; caráter não institucional; trabalho 

comum que leva à construção de uma identidade coletiva, 

mesmo que incipiente.” (BRINGEL, 2009, p. 100)

Outro apontamento feito pelo autor se refere a características específicas do movimento 

estudantil, como a capacidade limitada de garantir acúmulos políticos produzidos por outros 

momentos históricos devido à alta rotatividade dos militantes do movimento estudantil que 

por razões diversas vêm a se desvincular dessas estruturas. (BRINGEL, 2009, p. 102). Tal 

característica, segundo Rabat seria típica dos movimentos de juventude (RABAT, 2002, p.3).

Além da alta rotatividade no interior do movimento, o autor situa o movimento fora do 

espectro popular de organização social, tendo em vista sua formação tipicamente de classe 

média. E, por fim, somado a estas características, apresenta uma característica bastante 

marcante para a articulação política institucional do movimento estudantil brasileiro que é a 

heterogeneidade ideológica dos movimentos estudantis. 

Outro autor que salienta a heterogeneidade do movimento é Aranda (2000), que entende o 

movimento estudantil a partir de uma relação de maior horizontalidade ou múltipla, tendo 

majoritariamente um discurso antiestatal (ARANDA, 2000, p. 230). Este autor busca em “El 
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movimiento estudiantil y la teoría de los movimientos sociales” localizar sua perspectiva atual 

dos movimentos estudantis, numa abordagem das teorias dos “novos movimentos sociais”.

4. AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA UNE

A União Nacional dos Estudantes, como dito anteriormente, nasceu da efervescência 

da ação estudantil de diversas tradições políticas. É verdade que a busca por uma entidade 

representativa nacionalmente marcou os anseios da juventude, que trabalhou para sua 

constituição. No entanto, a criação de um órgão articulador dos estudantes surgiu 

impulsionado pelo 1º Congresso Operário Brasileiro, dirigido pelo Partido Comunista 

Brasileiro (PCB), conforme mencionado anteriormente.

No início dos anos 1940, a UNE passou por uma crise estrutural e financeira causada pelo 

rompimento com a Casa dos Estudantes Brasileiros, órgão criado pela UNE e que detinha 

recursos e estrutura que possibilitou a ação estudantil até aquele momento. Tal crise, apesar 

de dificultar as articulações, não impediu que a UNE se ampliasse através do contato com 

outras organizações estudantis.  Isso foi possibilitado por ações concretas como a Carteira 

Única dos Estudantes, que trouxe ao estudantes brasileiros um sentimento de pertencimento e 

unidade nacional das ações coletivas impulsionadas pela UNE (POERNER, 2004, p.13). Mais 

tarde, a Carteira permitiu a aplicação de outras políticas voltadas ao incentivo de outras áreas, 

como cultura, que em maior ou menor intensidade, cumpria também o papel de cooptação ou 

esvaziamento da discussão política entorno das próprias políticas.

Neste período, o cenário era um tanto quanto confuso. Vigorava no Brasil o governo de 

Getúlio Vargas, que assumiu a Presidência da República através de uma ação militar que o 

instituiu Chefe do Executivo Federal. Dentre as medidas autoritárias do governo Vargas está a 

criminalização do PCB. Dessa forma, parte dos estudantes que impulsionaram a UNE foram 

obrigados a atuar na ilegalidade. O que não impediu a Juventude pecebista de se articular e 

seguir atuando na entidade. No entanto, o que torna complexa a leitura de relações é que, 

apesar do PCB se ver obrigado a atuar na ilegalidade, a UNE, que tinha o PCB como maior 

força de esquerda na articulação, manteve uma boa relação com o governo.
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Esta boa relação da UNE com o governo fica latente através das articulações para realização 

dos congressos e eleições da entidade que teve apoio do então Ministro das  Relações 

Exteriores Oswaldo Aranha (SANTOS, 2007, p. 32) ou através do apoio que a chapa de 

oposição, composta por conservadores provenientes da Juventude Brasileira, organização 

instituída por portaria do MEC e que aglutinava estudantes com concepções fascistas que teve 

o apoio de Gustavo Capanema, Ministro da Educação e Gaspar Dutra, Ministro da Guerra.

A boa relação começa a apresentar ruídos durante esse processo. O apoio dado pelo Ministro 

da Educação à chapa da JB, assim como o próprio apoio à fundação de uma entidade paralela 

à UNE, fez com que a presidência da entidade percebesse o Ministério como um adversário e 

não mais um aliado. Em carta destinada ao Ministério, a UNE abriu diálogo acerca dos rumos 

da Juventude Brasileira. Nela, o então presidente Hélio de Almeida (1941 - 1942) colocou a 

posição da UNE frente à ação do governo cuja base estudantil realizou um chamado de Greve 

Geral dos Estudantes Universitários como reação, situação que só foi possível evitar graças ao 

acordo travado entre as partes.

A exigência da UNE era a revogação da portaria de criação da JB. Em contrapartida, a Greve 

seria evitada. Para o Ministério da Educação, era preciso mais. Capanema se colocou à 

disposição para assinar a revogação, usando esta como capital político para pôr fim à 

passagem de Hélio à frente da UNE. Este, em entrevista à Revista UNE em 1997, relatou que, 

ao seu ver, a saída dele era algo pequeno para se cumprir para que a Juventude Brasileira 

fosse extinta. E, assim foi, a saída de Hélio Almeida da Presidência da UNE, apesar deste não 

ter se afastado da entidade, pôs fim à Juventude Brasileira (PAIVA, 2011,p. 39).

A saída de Getúlio Vargas e a reabertura do processo democrático de eleições foi 

acompanhado por uma mudança das tensões existentes entre a UNE e o Governo Federal. A 

abertura democrática, engendrada por Getúlio, produziu, de forma concreta, três campos de 

disputa do Estado. O estudantado brasileiro majoritariamente organizado pelo PCB se 

aproximou em quantidades razoáveis da União Democrática Nacional (UDN), partido político 

fundado como oposição ao Partido Social Democrático (PSD) que reunia aliados do regime 

getulista (PAIVA, 2009, p. 40). A razão de tal movimento foi a guinada do PCB (ainda ilegal 

enquanto organização política), ao lado de Vargas, devido ao apoio do então presidente, à 
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abertura do país para eleições, bem como à própria política desenvolvimentista implementada 

pelo Governo Federal durante o Estado Novo.

As eleições de 1945 elegeram Eurico Gaspar Dutra, candidato do campo getulista formado 

por PSD e PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), derrotando a UDN, cujo candidato foi o 

brigadeiro Eduardo Gomes, que contava com o apoio de parte relevante dos estudantes 

organizados em entidades estudantis (SANTOS, 2007, p. 36). As relações institucionais 

existentes na era Vargas se transformou numa relação violenta e de repressão, segundo 

Santos, que caracterizou a ação estatal como “policialismo do governo federal” (SANTOS, 

2007, p. 36).

Nos anos que se seguiram, a UNE passou a aderir a pautas mais radicalizadas, considerando o 

histórico da entidade em relação a sua ação reivindicatória para com o Estado. Dentre as 

demandas que passam a compor o cadernos da UNE, documento que cumpria o papel de 

referenciar a mobilização estudantil, estão a defesa da gratuidade do ensino superior e a luta 

em defesa do petróleo brasileiro através da campanha “O petróleo é nosso!” (SANTOS, 2007, 

p. 38). Notamos aqui, mais uma vez, a preocupação e aproximação estudantil com as pautas 

nacionais.

Intrínseco a este processo de radicalização aconteceu a maior repressão por parte do Estado 

até aquele momento. O protesto contra o aumento das passagens dos bondes, em 1948, tem 

como resposta a força policial através da invasão da UNE (PAIVA, 2009, p. 41). Marco este 

que se tornou um dos maiores atentados à representação estudantil do país.

A UNE, enquanto entidade representativa do movimento estudantil tradicionalmente, apesar 

das diversas correntes e alinhamentos ideológicos comporem a entidade, esteve ao lado do 

campo da esquerda da política. Mas o período da primeira metade da década de 1950 foi 

marcado pelas características de direita da UNE, como pontua Araújo: “[...] poderia ser 

considerado um fato estranho, pois de uma forma geral , ao longo de sua existência, a UNE 

sempre foi associada às correntes de esquerda presentes no movimento estudantil brasileiro” 

Nesse período era a UDN que dirigia a entidade, usando, dentre outras táticas, o insistente e 

fortalecido ataque ao governo de Getúlio, promovido por Carlos Lacerda.
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Foi no fim dos anos 1950 que a União Nacional dos Estudantes voltou a se mostrar combativa 

frente à agenda política do governo. A igreja católica desempenhou papel articulador de 

grande importância durante os anos que precederam o golpe militar de 1964. Entidades como 

a Juventude Operária Católica (JOC) e a Juventude Universitária Católica (JUC) 

impulsionaram e deram apoio à União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES) e a 

entidades estaduais de estudantes universitários (UEEs) durante o período de 1950 a 

1956.(período em que a direção da UNE estava em alinhamento com a Direita2) Ainda neste 

período, o Partido Comunista Brasileiro passou por um rompimento interno, fruto de 

denúncias ocorridas no Congresso do Partido Comunista soviético relacionadas às ações de 

Stalin durante seu governo (PAIVA, 2011, p. 44).

Desta divisão, surgem o Partido Comunista do Brasil (PCdoB).  Mais tarde, por volta de 

1968, surgiu o MR-8, organização política que opta pela luta armada e que viria a participar 

da disputa da UNE, no período pós ditadura. Vale mencionar que esta corrente derivou da 

Dissidência Comunista da Guanabara (DC-GB). Este movimento se tornou, durante a 

ditadura, uma das grandes forças de disputa da UNE em contraponto com a Ação Popular.

Em 1961, durante o 24º Congresso da UNE, a Ação Popular, de tendência católica, venceu as 

eleições e se tornou, através de Aldo Arantes, a direção da UNE, tendo como vice um 

membro do PCB, Roberto Amaral. Durante sua gestão, criou a UNE Volante, que e atuava 

como articulador da reforma universitária, mas ao mesmo tempo, exigia da entidade uma 

postura mais radicalizada e revolucionária. Postura que não agradou nem mesmo os setores 

mais progressistas  da igreja católica. O resultado foi o rompimento dos setores católicos com 

a Ação Popular, como tentativa de enfraquecer a organização. 

Na liderança da UNE, Arantes teve como grande frente de mobilização nacional as Reformas 

de Base e a Reforma Universitária. A conjuntura política do país facilitou que o debate 

tomasse proporções nacionais e que o próprio Estado debatesse a pauta. Com a renúncia de 

2 A este ponto da história, o PCB havia novamente sido colocado na clandestinidade. dessa forma houve uma 
necessidade de recuo por parte da recém fundada UJC. No congresso de 1949 estudantes organizados pela UDN 
participam do CONUNE com o objetivo de vencer as eleições e assumir a direção dispostos a usar de todo o tipo 
de tática, embora saiam derrotados no fim, a renúncia do vitorioso nas eleições da UNE em 1949 enfraquece a, já 
abalada, força das organizações de esquerda e em 1950 vence as eleições da UNE Olavo Jardim Campos apoiado 
por Paulo Egydio, que veio a se tornar ministro da ditadura, e pela UDN.
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Jânio Quadro, em agosto de 1961, a UNE se colocou ao lado de João Goulart na defesa de seu 

mandato como presidente, o que aproximou o presidente da entidade. (BARCELLOS, 1997, p 

44).

Trata-se de um marco fundamental no processo de formação do modelo de organização 

interna da UNE nos dias atuais. É durante a gestão de Arantes que a entidade se mostra como 

uma organização capaz de mobilizar, planejar e dar sentido às suas ações. Representou, nesse 

sentido, o passo mais largo em direção aos preceitos e ideologias do campo da esquerda. A 

sistematização dessa nova postura da UNE se deu a partir da “Declaração da Bahia”, 

documento produto do Seminário Sobre a Reforma Universitária3 (SANTOS, 2007).

Em linhas gerais, os seminários indicaram um processo de reforma fora dos moldes 

capitalistas. De fato, a tônica resultante dos encontros era anticapitalista, o que não foi 

propriamente uma surpresa, uma vez que a Ação Popular, organização de Aldo Arantes, se 

colocava em lugar de vanguarda da ação revolucionária, apontando inclusive o caráter não 

revolucionário do PCB. 

A realidade estrutural da UNE, neste momento, era, portanto, a de uma organização pautada 

pela crítica estrutural da sociedade e que se propôs, como indicado na Declaração da Bahia, a 

produzir uma nova realidade para a sociedade brasileira. Ou seja, a UNE assumiu a 

responsabilidade de indicar, defender e construir um novo projeto de sociedade a ser colocado 

em disputa, transcendendo o debate limitado ao programa educacional do país, dedicando-se 

igualmente a debater as estruturas estatais dentro do sistema capitalista. 

Barcelos aponta que o objetivo dos estudantes da UNE nesse momento foi o de possibilitar 

que a entidade se projetasse como uma referência para as demandas populares. A maneira de 

fazer isso, segundo Araújo, era enquadrando a reforma universitária como parte das reformas 

de base, promovendo reformulações como a inclusão dos estudantes nos processos decisórios 

de órgãos colegiados, mudanças nas formas de acesso, promovendo a deselitização da 

Universidade etc.

3 Que foram encontros que se realizaram com o objetivo de discutir a Reforma Universitária em seus moldes e 
objetivos e que foi realizado em Minas Gerais, Paraná e Bahia.
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O processo de mobilização em torno de pautas por maior participação junto às esferas 

universitárias e governamentais produziu, concretamente, poucos resultados. Na prática, a 

única universidade a aceitar as demandas estudantis por participação na sua gestão foi a 

Universidade do Paraná que aplicou as medidas em 1962 (PAIVA, 2009, p. 48). No entanto, o 

processo de mobilização passou, acertadamente, por um processo de politização das bases da 

entidade. Durante a gestão de José Batista de Oliveira Júnior (1956 - 1957), a UNE 

empreendeu um “[...] amplo movimento de politização estudantil[...]” que ao longo das 

gestões seguintes se fortaleceu com a tática da ação direta dos estudantes (POERNER, 2004, 

p.170).

O resultado desse processo casado de politização e ações reivindicatórias fez do movimento 

estudantil brasileiro, um movimento dotado de “[...] forças, identidades e tendências 

democráticas que criaram raízes e consciência política na sociedade brasileira.” (Reis Filho, 

2006). Esta cultura política reverberou  na ação da UNE nos anos que se seguiram.

A Ação Popular esteve à frente da direção da UNE até o ano de 1964, quando a gestão de José 

Serra foi interrompida pelo golpe militar que instaurou a ditadura Civil-militar no Brasil.

Antes mesmo de qualquer resposta direta da UNE, a ditadura atuou para o silenciamento e a 

desarticulação do movimento estudantil. Sustentada historicamente por organizações de 

esquerda, a UNE sofreu logo no início a violência institucional do Estado. Nas horas que 

antecederam o golpe de 1964, o exército deu início a uma intensa perseguição contra a 

entidade, que começou com a invasão da sede da entidade e destruição da documentação e do 

patrimônio ali guardados e se estendeu até a lei Suplicy Lacerda4 que colocou, finalmente, a 

entidade na ilegalidade.

Diante de um cenário restritivo acerca de mobilizações de massa, Araújo relata que coube a 

UNE articular manifestações e outras formas de ação de maneira clandestina (2007, p. 157), já 

que sua existência foi tratada pelo regime como ilegal. Para tal, contou com o apoio de civis, 

4 Lei 4.464, de 9 de novembro de 1964, dispunha sobre os órgãos de representação estudantil. Na prática, a lei 
submetia as entidades representativas (como Centros Acadêmicos, Diretórios Acadêmicos e Diretório Central 
dos Estudantes) ao controle direto das direções e conselhos universitários, além de proibir qualquer ação de 
caráter político-partidário. Resulta desta deliberação autoritária um processo de esvaziamento das entidades 
estudantis por parte dos movimentos de esquerda que haviam conduzido estas entidades nos últimos anos 
(CÂMARA LEGISLATIVA).
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que em muitos casos haviam apoiado o golpe (BARCELLOS, 1977, p. 58), mas 

principalmente da Igreja, que apoiou as tentativas de manutenção das organizações estudantis 

e dos próprios congressos em si.

As dissidências do PCB, o PCdoB e a DC-GB, resultado, como já mencionamos 

anteriormente, de um movimento internacional de rompimentos com partidos comunistas de 

todo o mundo. Em 1968, a juventude mundial promoveu grandes levantes populares de 

enfrentamento ao Estado, sendo a França o maior símbolo deste período com a experiência do 

que ficou conhecido como “maio de 68”. No Brasil, o auge da efervescência do período foi a 

“passeata dos cem mil”5 que enfrentou o regime, denunciando e repudiando o autoritarismo e 

violência do Estado.

A Passeata dos Cem Mil, na prática, representou a tentativa bem sucedida de reunir lideranças 

em torno do movimento estudantil. Entre as suas principais pautas estava a libertação de 

estudantes presos e a segurança financeira da educação pública. Porém, ainda em 1968, 

durante o congresso da UNE realizado em Ibiúna, as forças do Estado prenderam todos os 

estudantes presentes, deixando movimento estudantil da época acéfalo.

Diante deste cenário, a organicidade e capacidade de ação da UNE ficou abalada. Reunir o 

movimento estudantil num grande congresso se tornou, a partir do Congresso de Ibiúna, 

inviável. A saída encontrada foi a realização de encontros menores que pudessem indicar 

nacionalmente uma política unitária da entidade (PAIVA, 2009, p. 54). No entanto, mesmo 

com a mudança tática, a UNE sofreu com a perseguição e seus presidentes seguiram sendo 

presos6.

Ainda em 1965, o Ato Institucional nº 2, extinguiu todos os partidos do país, deixando apenas 

a ARENA e MDB. Nesse sentido, todas as organizações mobilizadoras da UNE passaram a 

ter de agir na clandestinidade. A partir de então, uma parte da mobilização das organizações 

políticas de esquerda se realizaram através da luta armada. Foi o caso do MR-8 e a Aliança 

Libertadora Nacional (ALN) liderada por Carlos Marighela (ARAÚJO, 2007, p 192).

5 Ato que reuniu estudantes e artistas na cidade do Rio de Janeiro e que tinha como pauta a democracia, justiça e 
liberdade, tendo como resposta do Regime, prisões e o assassinato do estudante Édson Luis. O resultado do 
conflito foi a criação de uma comissão que negociaria a liberdade dos estudantes presos e a reivindicação de 
aumento de verbas para a educação.
6 Foi o caso do Presidente eleito preso em 1968, encerrando abruptamente a gestão 1967 - 1969.



28

Os movimentos da luta armada tiveram, numericamente, maior adesão entre estudantes e, no 

geral, se concentravam em centros urbanos. Segundo Santos (2007), a única organização 

capaz de dar continuidade à sua mobilização, sobretudo no interior do país, foi o PCdoB. 

Embora também estivesse na clandestinidade, conseguiu empreender esforços bem sucedidos 

de adesão de militantes no meio rural. Vale pontuar que embora houvesse a nomenclatura de 

partido, o período no qual se organizam não permitia a formação de um partido político 

dentro da lógica do senso comum, tendo então, atuação tipicamente identificado com 

movimentos sociais em vários aspectos de estruturação de pautas, sistematização de ação, 

identidade de problemática, etc.

Em paralelo às táticas de ação direta das organizações que aderiram à luta armada, uma parte 

dos estudantes seguiram na construção de uma política mais institucional na tentativa de 

conseguir, dentro das universidades, ver atendidas suas pautas. A perda de militantes nos 

primeiros anos da ditadura se mostrou bastante problemática nesse sentido. A repressão do 

Estado não só afastou os estudantes do debate político, como também os dividiu entre 

militantes guerrilheiros e militantes centrados pela busca do debate político nas universidades.

A entrada do General Ernesto Geisel na presidência (1974 - 1979) representou o inicio do 

processo de abertura política do país. Araújo acreditava que o objetivo do regime era 

reformular o governo para algo que pudesse remeter a uma democracia dirigida pelos 

militares, mas também uma maneira de conter as possíveis divergências internas que surgiram 

àquele ponto da ditadura (2009, p. 210).

Para os movimentos sociais, isso representou uma possibilidade de reorganização interna. O 

PCB, PCdoB, MR-8 e a Ação Popular, agora chamada Ação Popular Marxista-Leninista, 

construíram uma frente unitária em torno da pauta das liberdades democráticas, o que 

certamente se refletiu no interior do movimento estudantil (ARAÚJO, 2007, p. 2012).

É importante afirmar que não só as mudanças do governo afetaram a nova maneira de se 

organizar dos movimentos sociais, mas a luta pela anistia cumpriu um papel de aglutinação 

dos setores democráticos importante no fim dos anos de 1970. Articulado com o processo de 

constituição da Frente Ampla, a UNE conseguiu se rearticular. É neste contexto que ocorre a 

eleição de Rui César Costa e Silva, de forma direta, para a presidência da UNE, em 1979, 
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juntamente com a aprovação de um carta de valores que indicaria os caminhos a serem 

seguidos pelos estudantes brasileiros dali por diante (Paiva, 2011, p. 59). Dentre os 

indicativos da carta, pautas históricas seguiam como centro da ação do movimento estudantil, 

tais como a gratuidade da educação e o aumento das verbas da educação. A elas se somavam 

as novas pautas: a volta do Estado Democrático de Direito, assim como a anistia de militantes 

e a criação de uma Assembléia Nacional Constituinte.

Neste novo contexto, a UNE desenvolve novas concepções, que podem ser compreendidas a 

partir de diferentes pontos de vista. Em 1980, durante o 32º Conune, a estrutura interna de 

diretorias sofreu modificações, dentre as quais estão as criações dos cargos de tesoureiro e o 

Departamento Feminino da entidade, neste ponto é possível perceber que apesar de ainda em 

governo autoritário, deu-se início a abertura dos movimentos sociais para o diálogo com as 

pautas identitárias, pelas quais os movimentos sociais do restante do mundo já estava em 

processo. Outra mudança importante ocorrida nesse congresso foi a adesão e atualização de 

pautas históricas e ratificadas de outras na refundação da UNE, no fim da década de 1970. 

Diferentemente do que se pautava anteriormente, a gestão eleita em 1980, sob a liderança do 

PCdoB na figura de Aldo Rebelo, passou a ter como reivindicação o subsídio de mensalidades 

nas Universidades Privadas, posição conciliadora com o mercado educacional (PAULA, 

2009, p. 141).

Faz-se importante pontuar aqui a gestão de Rebelo é um marco divisor das disputas de 

organizações e tendências dentro da UNE. A partir de 1980 tem início o processo de 

fortalecimento do PCdoB à frente da entidade estudantil. Muito embora tenham ocorrido, 

entre 1987 e 1991, gestões dirigidas por tendências petistas, o PCdoB assumiu desde então 

um papel de mobilização de massas, fruto de sua capacidade de articulação política no interior 

do País (PAIVA, 2011, p. 52). 

Na gestão de Aldo Rebelo nasceu o processo de articulação da juventude associada ao 

PCdoB. A União da Juventude Socialista (UJS), fundada em 1984, rapidamente se tornou 

uma das mais influentes forças da UNE. Exemplo disso foi o resultado do 36º Congresso da 

UNE, que elegeu o PCdoB para assumir a diretoria, marco do início da hegemonia da UJS à 

frente da entidade. 
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Com a abertura democrática, a UNE voltou a se articular sob a luz da legalidade. Nas eleições 

indiretas de 1985, Tancredo Neves foi eleito com o apoio da UNE. Decisão esta que partiu, 

sobretudo, da influência e mobilização da UJS. Em verdade, a decisão de apoiar a chapa 

Tancredo e Sarney produziu discordâncias entre as tendências internas. A juventude do PT, 

por exemplo, se opôs veementemente ao apoio, não só na UNE mas também nas instâncias 

formais do Estado, parlamentares do partido que votaram a favor da chapa foram expulsos do 

(PAIVA, 2011).

Após o falecimento de Tancredo, José Sarney assumiu a presidência da República. O novo 

governo sancionou a lei de regulamentação da UNE, das UEEs, DCEs e DAs e CAs, no ano 

de 1985. Passo importante para permitir uma atuação mais democrática, transparente e 

participativa nos espaços estudantis. As mobilização do movimento estudantil seguiram 

pautando importantes lutas dos estudantes, dentre as quais voltou a ser central a Reforma 

Universitária, tendo como marco a realização da 4ª edição do Seminário Nacional de Reforma 

Universitária (PAIVA, 2011, p. 62). 

A aproximação com o governo deu aos militantes da diretoria da UNE condições para 

mobilizar espaços de debate e construção programática que há muito tempo não era possível. 

Um exemplo desse processo foi a formação de uma comissão para elaborar propostas para o 

Ensino Superior com o Ministério da Educação (MEC), além do seminário sobre a Reforma 

Universitária e o seminário da UNE com propostas a serem encaminhadas para Assembléia 

Constituinte em 1986 (PAIVA, 2011, p. 62). A entidade recuperava seu papel como ator 

político importante não apenas no meio estudantil, mas intervindo também na agenda 

nacional.

Sobre a década de 1990 é importante esclarecer, antes de mais nada, a escassez de fontes 

sobre o período, o que se reflete na pouca produção bibliográfica. Paiva levanta algumas 

razões para este cenário, que vão desde a desorganização que atravessou a entidade durante o 

regime militar, como a falta de preocupação dos movimentos sociais de maneira geral com a 

preservação de sua memória, dando pouca atenção para a constituição e guarda de seu acervo 

documental e histórico (PAIVA, 2011, p. 64).



31

Apesar disso, sabemos que a entidade experimentou a modernização das estruturas de 

representação interna. Em 1989, iniciou-se um profundo debate sobre o sistema de eleições 

passou por uma modificação na escolha de seus membros. Desde sua fundação, a composição 

de diretoria se dava por eleição majoritária de seus membros, ou seja, a chapa vencedora das 

eleições assumiria todas as cadeiras na diretoria. Esta determinação mudou no início dos anos 

1990. Com a busca de ampliar a capacidade de incorporar as demandas e as concepções de 

movimento estudantil, a diretoria passou a cumprir o critério de proporcionalidade, 

permitindo que todas as chapas com números expressivos de votos assumissem papel na 

diretoria.

Outro momento importante ocorrido durante a década de 1990 foi o processo de impeachment 

de Fernando Collor. O movimento estudantil se pôs na vanguarda do movimento contra o 

Presidente que culminou com a sua saída da Presidência da República. No entanto, vale 

ressaltar que nesta ação da juventude, foram os estudantes secundaristas que assumiram a 

dianteira (ARAÚJO, 2007, p. 257). 

O movimento conhecido como “os caras pintadas” demonstrou a oposição assumida pelo 

movimento estudantil naquele momento. Os secundaristas à frente e a UNE seguindo na 

construção. Na realidade a demora da UNE em se posicionar diante do cenário nacional se 

deu por questões internas da entidade (Paiva, 2011, p . 65). O entendimento do PT sobre a 

conjuntura era de que, embora não comprometido com um projeto de sociedade alinhado com 

o seu, Collor tinha sido legitimamente eleito e, portanto, a via do impeachment significaria 

mais um rompimento com o processo democrático que havia acabado de ser restabelecido em 

1985. 

Os acontecimentos do início dos anos 1990 facilitou e agilizou o processo de reestruturação 

institucional do movimento estudantil em nível nacional. Processo este que dava indícios de 

lentidão e maneiras pouco incisivas de mobilização. Uma das possíveis razões é a composição 

do corpo estudantil. Como dito anteriormente, a Universidade no Brasil mantinha um caráter 

elitista, excluindo as camadas populares da sociedade. Por isso, o movimento estudantil era 

formado majoritariamente pela classe média. (BARBOSA, 2002, p. 10).
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Do ponto de vista econômico, os anos que se seguiram cumpriram uma agenda tipicamente 

liberal e se integrou com o processo de abertura dos direitos civis e individuais da população 

brasileira. Se colocava como contraponto ao regime militar adotando práticas e 

recomendações de instituições externas e internacionais, sobretudo, do Banco Mundial. 

(REIS, 2003 p. 124).

Especificamente na educação, o processo de privatização do Ensino Superior se dava por 

diferentes frentes, Vale ressaltar a cartilha do Banco Mundial para as políticas públicas de 

educação nos países em desenvolvimento seguidas em grande parte desde os anos 1990. Isso 

inclui também as políticas implementadas pelos governos Lula e Dilma que abordaremos 

mais à frente.

No entanto, é no governo do PSDB que a mudança do paradigma de educação sofre maior 

alteração. Em 1996, com a Reforma Administrativa implementada por Bresser-Pereira à 

frente do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), a prática 

administrativa do Governo Federal se orientou pela lógica de mercado (CHAUÍ, 2003, p. 6), 

rompendo com a concepção de que a educação compõe o hall de direitos fundamentais da 

sociedade.

Em um cenário de forte intensificação do processo de privatização do ensino, bem como de 

implementação da agenda liberal em diversos setores da sociedade, a UNE assumiu uma 

postura de oposição ao Governo Federal. Neste período, a direção da UNE já havia sido 

retomada pelo PCdoB, em 1992, com a eleição do então líder da UJS Lindbergh Farias. É 

importante recuperar a posição do PCdoB em relação à privatização do ensino superior. 

Apesar de historicamente defender a universidade pública e gratuita, durante a gestão de Aldo 

Rebelo a UNE se posicionou de forma a se abrir para a conciliação com o mercado, passando 

a incorporar em suas pautas o subsídio de mensalidades, o que em linhas gerais, abriu 

margem para a defesa da própria existência da Universidade paga. No entanto, a posição 

adotada pelo Governo FHC radicalizou o entendimento acerca da educação enquanto fator de 

desenvolvimento do mercado. De fato o entendimento do Governo era de que a educação 

deveria ser orientada por parâmetros e demandas do mercado (CÊA, 2006, p. 50). 
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Como forma de se contrapor à aplicação de tais medidas, a UNE, sob a direção de Orlando 

Silva (1995 - 1997), organizou o Seminário Latino-Americano de Reforma Universitária, em 

1996 (PAIVA, 2011, p. 70), com o objetivo de pensar a resistência em nível internacional. 

Outra medida contraposta pela UNE foi o sistema de avaliação implantado pelo Governo 

FHC que, segundo Paiva, se submetia à demanda empresarial de rankear os estudantes, 

através de uma prova de avaliação final, o Exame Nacional de Cursos como era chamado 

oficialmente, ou Provão como ficou conhecido popularmente, no qual tal avaliação 

qualificaria não só as instituições de ensino, como também os próprios estudantes (PAIVA, 

2011, p. 73). O conflito girava centralmente em torno da dramáticas distinções estruturais, 

regionais e institucionais presentes nas realidades universitárias, mas principalmente em torno 

no rankeamento que se produzia a partir da avaliação e que implica diretamente na destinação 

de recursos às Universidades. 

Como mediação, o Governo Federal, falsamente, recuou e retirou a obrigatoriedade do acesso 

aos resultados que continuariam a existir, mas não seriam necessariamente publicados. 

Capelli relata que, apesar do recuo por parte do governo, na prática, tratou-se de uma manobra 

do governo, uma vez que as empresas passaram a exigir a nota como parte de seus processos 

seletivos: “na hora que o mercado começou a exigir, o que era opcional passou a ser 

obrigatório [...] (CAPELLI, 2004, p. 8)”.

Apesar da posição opositora em diversos momentos do Mandato FHC, a UNE teve 

dificuldade de se colocar favorável a chamada da base estudantil do “Fora FHC” em suas 

etapas congressuais. De fato, houveram outros momentos em que a entidade se mostrou 

recuada contra o Governo. Exemplo disso foram as greves ocorridas entre 2000 e 2001, nos 

últimos anos de mandato em que a UNE apenas se posicionou mediante deflagração das 

Universidades, ou seja, a UNE somente apoiou a greve nas Universidades em greve. O 

mesmo se passou diante da pauta “Fora FHC” que só entrou na agenda da UNE quando 

pressionada pela base e pela notoriedade da derrota da entidade sobre o tema, nas etapas 

decisórias com a base do movimento estudantil.

De forma geral, a posição da entidade em relação a Fernando Henrique era tida como de 

oposição (PAIVA, 2011, p 80). De fato se comparado a outros momentos históricos, a UNE 
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de apoio ao governo é na realidade, uma relação de abertura ao diálogo, algo raro e bastante 

difícil nos oito anos de mandato de FHC. É claro que a concepção de Estado do Governo foi 

fundamental para entender essa relação. Embora os governos em que houve diálogo, em sua 

maioria, não tivessem posicionamento à esquerda, o último governo dos anos 1990 

representava o neoliberalismo de maneira ainda não vivenciada no Brasil e com muito afinco 

por parte das instâncias políticas do governo de implementá-las. Com isso a UNE que, com 

mais ou menos radicalização, tem sua origem e construção aos longos dos anos aliado aos 

campos da esquerda, assumiu o lado da oposição durante as gestões e nas próprias eleições 

presidenciais de 1998 em que se colocaram ao lado de Lula e Brizola (Paiva, 2011, p. 79).

5. A CONSTRUÇÃO PLURAL DE UMA ENTIDADE

O início dos anos 2000 é marcado pela ascensão de diferentes governos de centro 

esquerda na América Latina. Este processo impõe novos desafios aos movimentos sociais e ao 

movimento estudantil em particular. Trata-se de uma mudança no equilíbrio das forças 

políticas, que redefine o cenário interno da entidade. 

No Brasil há um movimento de aproximação ou validação das ações e políticas públicas a 

partir dos movimentos sociais e sindicatos. Neste sentido a UNE cumpriu para o Governo 

Federal um importante papel de disseminador das políticas de educação. Este papel tem sua 

origem a partir de dois pontos. O primeiro trata da macropolítica a partir da entrada do PCdoB 

na base de apoio do Presidente Lula e que transcende para a UJS. Em segundo plano havia, 

segundo Heitor César, militante da UJC à época atualmente dirigente do PCB, genuíno apoio 

às políticas por parte da UJS, o que facilitou com que a organização usa-se da UNE como 

forma de legitimar e publicizar as ações do governo petista. Condição esta que a UNE, 

enquanto entidade nacional dos estudantes foi capaz de expressar em algum nível. 

O processo de democratização e de ampliação do ensino superior se deu nos anos 

subsequentes à vitória petista nas eleições de 2002. Antes disso, a parcela de brasileiras e 

brasileiros que ingressaram no ensino superior girava em torno de 9,8% entre a população de 

18 a 24 anos. Já em 2008, a comunidade acadêmica passou para cerca 4,5 milhões de 

estudantes na mesma faixa etária, correspondendo a 13,7% da população (EDUCAÇÃO, 
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2009, p. 60). Em 2012, o ensino superior alcançava o número de 15,1% dessa população 

(SÍNTESE DE INDICADORES SOCIAIS, 2013. p. 132). Embora houvesse aumento do 

percentual de ingressantes, há no interior da entidade, críticas e disputas dos projetos a serem 

defendidos para a educação disputas estas, que também ocorriam no plano estatal das disputas 

políticas partidárias. 

Tais disputas se davam no CONUNE que, por definição, é uma arena de disputa da União 

Nacional dos Estudantes (UNE), no qual se articulam as pautas estudantis com as grandes 

questões nacionais. Exemplo disso é o destaque que o debate econômico ou de relações 

exteriores possui entre os temas debatidos. Esta característica do espaço, faz do congresso 

uma fonte, e até um experimento, do movimento social.

É possível perceber a temática difusa das pautas e debates travados no interior da entidade. 

Isso nos leva ao questionamento do processo de escolha de suas pautas prioritárias, ou mesmo 

as temáticas relevantes para a entidade. Nesse sentido, faz-se relevante entender como se 

mune de pautas as lideranças estudantis que estão inseridas nesses processos formadores da 

agenda estudantil.

Considerando o fator temporário do status de “estudante”, há por parte da comunidade 

discente, pouca adesão orgânica ao movimento estudantil. Dessa forma, nota-se que, salvo 

raras exceções, este é formado por estudantes que estão inseridos em outras esferas de 

movimentos sociais, sejam estas movimentos identitários, ambientalista ou, até mesmo, 

partidos políticos e outros sindicatos (BRINGEL, 2009, p. 101).

Essa relação é entendida por Bringel como uma forma de engajamento primária que dá à 

militância estudantil um caráter de militância secundária, visto ao curto período de tempo no 

qual se pode dedicar a militância do movimento estudantil. (BRINGEL, 2000, p. 8). De certo 

modo, esta percebe-se como estratégia de organização a articulação em rede, tornando o 

movimento estudantil um meio de capilarização da ação política, principalmente por parte dos 

partidos políticos.

Entendendo tal relação a partir desta ótica, compreender a formação da agenda de debates e 

pautas da UNE é também entender a disputa das agendas partidárias e de outras organizações 
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políticas que buscam sua inserção no meio estudantil, como é o caso do movimento feminista 

e das ações articuladas da negritude.

A pluralização de pautas demonstra o movimento de setorialização que ocorreu com os 

movimentos sociais desde os anos 70 (FRASER, 2006). É possível perceber, através das 

proposições programáticas apresentadas pelas organizações estudantis no  CONUNE, o 

progresso dos debates travados, as pautas prioritárias e as leituras conjunturais colocadas por 

elas. Entretanto, é importante ressaltar que tais leituras produzem os tensionamentos 

anteriormente colocados. Ao passo que há, nos setores que reivindicam o campo de oposição, 

uma mudança nítida sobre a posição e o caminhar do governo que reivindica a alcunha de 

“governo popular”, por outro lado, há no campo que reivindica este governo, uma postura de 

intensificar o aspecto popular, trabalhista e de defesa no progresso da educação e, em alguma 

medidas, das próprias pautas não diretamente relacionadas à educação.

Ainda sobre esta análise, é possível identificar o alinhamento existente entre as pautas 

levantadas pela UNE em suas primeiras décadas de atuação (SANTOS, 2007, p. 32) com as 

pertencentes aos partidos políticos,especificamente do PCB, que cumpriu papel de fomento 

aos estudantes organizados. Realidade que difere do existente no início dos anos 2000 em 

que, embora ainda muito presente, o movimento estudantil passa a reivindicar organizações 

para além das partidárias, muito embora houvesse distanciamento de tais organizações das 

disputas institucionais da entidade, é o caso de organizações anarquistas, suprapartidárias, 

feministas, LGBT+ e de temática negra, que no conjunto dos estudantes, passa a ter 

relevância no sentido de representatividade, visto o afloramento de coletivos feministas, 

negros ou até mesmo setoriais internos das próprias forças já existentes. O surgimento de 

espaços específicos para debate de pautas identitárias passa a compor os espaços de 

organização política da UNE, é nessa perspectiva que podemos apontar  exemplos como o 

Barricadas, coletivo anarquista que se funde outros coletivos e funda o RUA, coletivo 

suprapartidário. Já nas temáticas identitárias, pode-se perceber adaptações das organizações já 

existentes que passaram a organizar setoriais e núcleos específicos sobre a pauta.

É perceptível também a transição que organizações políticas passaram no avançar dos anos. 

Organizações surgiram através do rompimento com outras organizações, outras se viram 
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divididas internamente, outras se uniram e fundiram. Estas re-articulações se deram de 

maneira não linear nos anos iniciais dos governo petistas. As juventudes partidárias e, de certo 

modo os próprios partidos, tomaram certo tempo para decidir como se posicionar frente ao 

novo governo, definir quem eram seus aliados e seus adversários, quais deles teriam 

alinhamento e prioridade na construção do campo político.  As disputas entre os coletivo, 

tanto no âmbito eleitoral como entre os movimentos sociais, também merecem nossa atenção.

O maior exemplo desses rachas resultou na criação do Partido Socialismo e Liberdade 

(PSOL) que surge da dissidência de correntes internas do Partido dos Trabalhadores, é o caso 

do MES e da CST. Antes do PSOL, já haviam ocorrido dissidências que originaram outros 

partidos, como é o caso do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU) fundado 

em 1993.

É importante ressaltar que o PT apresenta uma configuração interna baseada na organização 

de tendências, o que se faz bastante importante para compreender sua ação no meio da 

 juventude e estudantil. De acordo com esse modelo de organização, um mesmo grupo, apesar 

de apresentar opiniões divergentes, mantêm um eixo ideológico comum. Tais divergências 

podem estar relacionadas a táticas de ação, pautas prioritárias ou até mesmo leituras distintas 

de conjuntura. 

O PSOL, originado  a partir do PT, acaba por reproduzir este modelo de organização, 

diferentemente de outros partidos de esquerda como o PSTU, PCB e o PCdoB, que tem 

tradição de organização mais burocratizada no sentido de delimitar muito estritamente os 

espaços de divergência e disputa de concepções, o que para Bobbio, acaba por impedir 

iniciativa de níveis mais baixos da organização em ambientes que exijam alta capacidade de 

adaptação (BOBBIO, 1983, p. 129). Na prática isso é percebido pela maneira com a qual cada 

partido se coloca para fora de si. Na UNE, por exemplo, é possível perceber que o PSOL e o 

PT possuem mais de uma forma de intervenção, enquanto o PCB, PSTU e PCdoB estão 

concentradas em uma única frente de ação.  De forma concreta, esta forma organizativa 

permite uma série de formas de intervenções políticas. É natural que, ao pensarmos 

organização partidária, tenhamos a tendência de imaginar que na disputa da UNE as 

intervenções partidárias se deem de maneira unificada, mas não é o que acontece. No 
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CONUNE de 2003, por exemplo, em sua 48ª edição, as juventudes ligadas ao PT saem em 

duas chapas diferentes. De um lado o MES e a CST, correntes mais à esquerda do partido, 

disputam em chapa rival a chapa da Democracia Socialista e Articulação de Esquerda.

6. EXPECTATIVAS E REALIDADES DO NOVO GOVERNO

Fundado ainda nos anos 1980, o Partido dos Trabalhadores (PT) trilhou em seus primeiros 

anos de atuação um caminho bastante vitorioso nos aspectos simbólicos e institucionais da 

política. Dentro das disputas institucionais do Estado, o partido logrou alcançar, logo em sua 

primeira década, prefeituras, cadeiras no congresso, dentre as quais cabe ressaltar seu papel 

importante na Assembleia Constituinte e, sobretudo, a participação no segundo turno das 

primeiras eleições diretas do país após os anos de ditadura militar. No aspecto simbólico, o 

partido projetou-se como principal força de oposição no país,  um lugar que o PCB havia 

ocupado anteriormente no imaginário da esquerda brasileira. 

Dentre a juventude estudantil, o PT, com sua característica pluralizada de organização 

partidária, conseguiu atingir diferentes regiões do país, bem como organizar grupos sociais 

diversos, que colocavam diferentes pautas para a agenda pública. Em 1987, os setores de 

juventude do PT assumiram a direção da UNE através da figura de Valmir Santos. Embora a 

direção petista tenha durado apenas três anos, as gestões de sua juventude trouxe à estrutura 

burocrática da UNE mudanças significativas. A mais importante foi a mudança nos processos 

eleitorais (PAIVA, 2011, p.106). 

O PT assume a direção da UNE a partir de sua mudança de entendimento tático da realidade 

política naquele momento. O PT inicia uma discussão alternativa para construir um projeto 

para a juventude que passa por debates mais centrados na vida cotidiana e em pautas mais 

concretas, somando isso ao fato do PT no fim dos anos 1980 ter se tornado um partido de 

grande expressão nacional, sua chegada à presidência da UNE apoiado por um movimento 

estudantil que acreditava na capacidade do PT de tornar a UNE dinâmica frente ao 

imobilismo pelo qual passava a entidade acontece em 1987.

A mudança na construção da diretoria, empreendida pela gestão de 1989, dirigida pelo PT, foi 

um importante passo neste sentido. Tal mudança trouxe para as burocracias da UNE, uma 
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maior permeabilidade de pautas e debates. Isso se deu através da implementação das eleições 

proporcionais de diretoria, neste modelo, a diretoria passa a ser composta por chapas que 

tenham alcançado o coeficiente eleitoral da UNE. Assim, diferente do modelo majoritário em 

que apenas uma chapa assumia todas as diretorias, a UNE passou a ser conduzida por diversos 

campos políticos. 

No entanto, foi a juventude do PCdoB que desde a redemocratização dirigiu a entidade. 

Mesmo com a mudança no formato eleitoral da UNE, a UJS consolidou sua hegemonia com o 

passar do tempo. A bem da verdade, faz-se relevante retomar o histórico da Juventude 

Socialista que, durante os anos da ditadura, conduziu um processo de interiorização de sua 

organização pelo país com maior habilidade do que qualquer outra organização. 

Se por um lado havia a juventude do PCB, que enfrentava sérios problemas internos desde as 

denúncias de Kruschev, por outro os focos de atuação dos grandes partidos da esquerda 

estavam voltados para outras esferas de disputa política, deixando a atuação no meio 

estudantil de lado. Assim, apenas em meados dos anos 2000 é que surgem, de fato, correntes 

políticas que buscam no movimento estudantil uma ação setorial de importância. Vale 

mencionar aqui que não se trata exclusivamente da disputa da agenda pública do movimento 

estudantil ou da própria pauta da educação, única e exclusivamente, mas diz respeito também 

ao processo de formação de quadros para os partidos.  

Por isso, os anos 2000 são significativos nos arranjos de disputa do movimento estudantil. 

Esta década deve ser compreendida em dois momentos específicos. O primeiro se dá ao longo 

da primeira metade da década, em que acontecimentos como a vitória do PT na eleições de 

2002 e a ruptura interna pela qual o partido passou em 2003 - resultando na fundação do 

PSOL em 2004 - mexeu com as relações institucionais travadas entre a UNE e o governo 

federal e ao seu projeto de educação, bem como nas estratégias mobilizadas pela entidade 

para disputar as bases estudantis e suas burocracias internas.

Na segunda metade da década, entre 2006 e 2010, teve lugar o processo de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI) que implementou a agenda petista para a 

educação federal, que contou com o apoio do Campo Majoritário da UNE, porém enfrentou 

ao mesmo tempo uma oposição radical do campo de Oposição de Esquerda (O.E.). 
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O REUNI previa a ampliação de cursos, vagas e estrutura física das universidades públicas 

brasileira, com o objetivo de democratização do acesso à educação superior. O Relatório de 

avaliação do REUNI apresentado ao fim do primeiro ano de execução do projeto indica o 

aumento de mais de 14.000 vagas nos cursos de graduação, já os cursos de graduação 

totalizavam um aumento de pouco mais de 200 cursos presenciais (Reuni 2008 – Relatório de 

Primeiro Ano).

Este é, talvez, o mais perto do processo de reforma universitária, proposta que historicamente, 

esteve presente na agenda política da UNE, a ser implementado pelo Governo Federal. A 

participação da entidade na sua implementação é bastante crucial para perceber as nuances e 

questões específicas da relação do governo Lula com a juventude organizada do movimento 

estudantil e também para compreender a atuação da UNE durante a elaboração e 

implementação da política do REUNI. Faz-se necessário, portanto, compreender os 

movimentos que ocorrem no interior da entidade. 

7. AS BUROCRACIAS DA UNE E AS DISPUTAS INTERNAS

A tradição política brasileira nos confronta com a prática organizativa das classes sociais, 

políticas e intelectuais de uma maneira um tanto quanto distinta das próprias teorias dos 

partidos políticos. Na prática é possível desenhar uma linha histórica e compreender os 

momentos vividos nas relações sociais e políticas no Brasil. Este desenho se faz presente na 

formação de muitos partidos políticos no Brasil.

Não é, exclusivamente, a maneira brasileira de compor uma organização política de 

intervenção social e disputa institucional. Há, em menor número, partidos que se organizam 

em volta de um centro ideológico que pode variar, tendo por vezes maior relevância 

concepções econômicas, sociais, ambientais, etc.

A cultura política brasileira nos apresenta arranjos sociais bastante interessantes do ponto de 

vista antropológico e é justamente tais arranjos que, ao se institucionalizarem, formulam uma 

concepção de partido político. 
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Neste sentido iremos, inicialmente, apresentar duas categorias de partidos políticos para 

compreendermos suas relações com os movimentos de juventude e, mais especificamente, 

com a UNE. 

A primeira delas parte das características ideológicas e científicas que formam um partido 

político. Nesta chave de análise não cabe, para este momento, a distinção entre o campo de 

direita e esquerda, considerando que há dentre os partidos políticos brasileiros aqueles que 

tem sua construção traçada pelas teorias do espectro ideológico da direita ou da esquerda.  Na 

outra chave temos aqueles partidos que surgem dos fisiologismos políticos promovidos pelas 

relações institucionais da política brasileira ou aqueles que reproduzem no âmbito 

institucional as relações coronelistas apontadas por Sérgio Buarque de Holanda em seu livro 

Raízes do Brasil, estes tratados pelo título de “Partidos Fisiológicos” ou “Partidos de 

Aluguel”. 

Outra análise possível para essas chaves analíticas para entender os partidos com 

características ideológicas é o que Bobbio conceitua como partidos de organização de 

massas.

“era essencial que no país se desenvolvesse uma estrutura 

organizativa estável e articulada, capaz de enfrentar uma ação 

política contínua que envolvesse o maior número possível de 

trabalhadores e que atingisse toda a esfera de sua vida social, 

que acolhesse as suas demandas e exigências específicas e as 

transformasse num programa geral.” (BOBBIO, 1983, p. 900)  

Ou no caso dos partidos fisiológicos, os partidos eleitorais de massa representam:

diferentemente dos partidos dos trabalhadores, estes partidos 

tiveram e têm como característica distintiva a mobilização dos 

eleitores mais do que a dos associados. Dotados de uma 

organização em parte decalcada sobre a dos partidos operários 
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— com seções, federações, direção centralizada e pessoal 

político trabalhando em tempo integral — os partidos eleitorais 

de massa não são dirigidos de um modo geral a uma classe ou 

a uma categoria particular, não se propõem uma gestão 

diferente da sociedade e do poder, mas procuram conquistar a 

confiança dos estratos mais diversos da população, propondo 

em plataformas amplas e flexíveis, além de suficientemente 

vagas, a satisfação do maior número de pedidos e a solução 

dos mais diversos problemas sociais. (BOBBIO, 1983, p. 900-

901)

Importante frisar que em ambos os casos a percepção dos partidos políticos obedecem à 

tipologia apresentada por  Schwartzenberg: 

a) a continuidade da organização, que permite distinguir os 

partidos e as simples clientelas, facções, bandos ou camarilhas; 

b) uma organização completa, feita, inclusive, até ao nível local; 

c) a vontade de exercer o poder, com um elemento suplementar: 

os partidos se assentam também numa solidariedade geral; d) a 

busca de sustentação popular, especialmente pelo canal das 

eleições, que permite opor os partidos aos simples clubes, por 

exemplo (1979, p. 488-489).

Embora autores como Duverger (1970) e Motta (1999) indiquem a importância dos processos 

originários para atuação dos partidos, para nossa análise faz-se mais relevante a prática 

política adotada por cada organização ao longo de sua atuação. Tal linha de análise se justifica 

por entender as diferentes posturas assumidas por partidos brasileiros contrapondo-se aos seus 

processos de criação. Cito como exemplo o Partido Popular Socialista (PPS), que tem sua 
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origem na dissidência do PCB, e durante os anos 2000 se afasta das ideologias que o originou 

em função das fisiologias das disputas institucionais.

As múltiplas leituras e conceituações acerca da organização partidária, apesar de importante, 

fogem à temática central da mobilização estudantil. Como apresentado anteriormente, a ação 

da juventude dividida entre movimento estudantil e movimento partidário é importante para 

compreender a capacidade de influência dos partidos sobre as organizações estudantis. No 

entanto, trata-se da prática política concreta e não, de forma teórica, das formações 

organizativas dos partidos. Assim, para compreender a importância atribuída às disputas 

estudantis por parte dos partidos políticos iremos observar alguns casos, de maneira a analisar 

a prática de cada organização a partir de suas próprias concepções. 

Considerando essas características teóricas presentes nas formações partidárias e, sobretudo, 

percebendo o papel dos partidos políticos nas atuações da juventude organizada na UNE, ao 

longo dos anos 2000, buscaremos salientar a participação política de cada partido na vida 

burocrática da entidade. Para isso, faz-se necessário identificar quais partidos (organizações 

suprapartidárias também serão tratadas em um momento distinto neste trabalho) interagem em 

algum nível nas disputas da entidade, sejam estas disputas eleitorais nos momentos 

congressuais, sejam disputas programáticas ou, até mesmo, disputas pelas bases sociais da 

UNE. Junto a isto, cabe dar destaque a um grupo de organizações partidárias que, por razões 

distintas, cumprem papel mais central nos espaços da UNE. Neste sentido, vale indicar como 

objetos desta pesquisa o Partido dos Trabalhadores (PT), tendo em vista seu papel 

institucional no Estado, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), devido a seu protagonismo 

nas direções da UNE, o Partido Comunista Brasileiro (PCB), considerando seu papel histórico 

para o processo de composição da entidade, e o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), que 

tem papel central na composição de um campo de oposição não só nas esferas estatais, como 

nas disputas programáticas e burocráticas da UNE.

Cabe mencionar que, apesar de compreender a importância de outras organizações, tais quais 

o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) e Partido Comunismo e Revolução 

(PCR), estes ou se retiraram da construção da UNE em certo momento ou representaram, em 
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termos representativos, pouca interferência nas articulações quanto à formulação de políticas 

públicas para o meio estudantil e para a juventude. 

Para tal, é necessário compreender algumas características destes partidos. Em primeiro lugar, 

todos os quatro partidos estão sob a ótica dos partidos ideológicos, visto sua organização que 

traz em comum a formação e mobilização política focada para a classe trabalhadora, a busca 

pela continuidade da ação para além dos períodos eleitorais e a existência de um programa 

política geral (BOBBIO, 1983, p. 900). Mesmo havendo aceitação às flexibilizações 

ideológicas e pragmáticas por parte de alguns, todos são formados a partir de concepções 

ideológicas. Tratam-se de partidos que buscam a construção de uma sociedade comunista, de 

enfrentamento ao capital, que prezam pela lógica da justiça social, democratização de acesso a 

direitos e bens, participação das bases etc. São também partidos presentes no imaginário 

como pertencentes ao campo da esquerda política no Brasil. Vale relembrar que 

historicamente o movimento estudantil teve maior adesão por parte das ideologias à esquerda 

política.

Outra característica crucial para compreender a inserção dos partidos no movimento estudantil 

é quanto suas estruturas internas. Ao observarmos alguns partidos, podemos identificar a 

distinção de pensamento que há entre os militantes. Isso se dá conforme a maior ou menor 

coesão entre os membros do partido, mas pode estar relacionado também à própria estrutura 

interna do partido que permite divergências internas. É o caso do PSOL e PT que possuem em 

sua composição as chamadas “Tendências Internas”.

As tendências internas são organizações internas aos partidos que subdividem seus militantes 

de acordo com pautas específicas (identitárias) ou com convicções ideológicas (trotskistas, 

leninistas, stalinistas, maoístas, etc.) e que tem como objetivo a ampliação de sua capacidade 

de inserção social, visto a possibilidade de múltiplos discursos, divergências metodológicas 

ou ideológicas, entre outras. As divergências podem ser de muitas naturezas, como quanto às 

prioridades de ação do partido ou sua maior inserção junto aos movimentos sociais.

Vinicius Codeço7, dirigente do PSOL Fluminense, pontuou que, no processo de cisão com o 

7 Entrevista concedida por Vinicius Codeço, 1º secretário do Diretório Estadual do PSOL do Rio de Janeiro em 
24 de outubro de 2018.
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PT, as correntes e militantes independentes que romperam com o partido para a fundação do 

PSOL entendiam majoritariamente a impotência da construção de um partido com suas 

próprias divergências e, apesar de não ser consenso entre todos os fundadores, a concepção de 

partido que permite subdivisões, isto é, as tendências internas, acabou sendo hegemônica. 

Colocada as possibilidades de organização dos partidos políticos, é importante compreender a 

maneira como tais partidos se articulam e se expressam no movimento estudantil. Com isso 

iremos apresentar as tendências internas do PT e do PSOL8, com o foco voltado para o 

movimento estudantil. 

7.1 A JUVENTUDE ORGANIZADA E SUAS COMPOSIÇÕES COLETIVAS

O movimento estudantil, como tratado na introdução deste trabalho, possui particularidades 

que, como todo movimento social, produz algumas demandas de organização bastante 

específicas. Bringel (2000) aponta que o movimento estudantil tem como grande obstáculo na 

sistematização de suas ações as curtas janelas de ação que, grosso modo, compreendem os 

períodos letivos. Outra dificuldade que se impõe ao movimento estudantil diz respeito ao 

caráter secundário que por vezes esta esfera de militância assume na vida de seus membros 

(BRINGEL, 2000, p. 8). Isso explica, em tese, a grande atuação dos partidos políticos nas 

ações e disputas da UNE.

Para os partidos, a atuação da juventude cumpre uma frente específica na sua organização 

interna. Devido a isso, muitos partidos reproduzem sua dinâmica interna de organização e de 

ação nas esferas da juventude, sobretudo, junto ao movimento estudantil. 

Para os partidos com tendências internas o processo é um pouco mais complexo.  Rafael 

Carvalho, militante do coletivo Rua e “Subverta”, tendência interna do PSOL, relata que 

dentro do partido, o papel da juventude é o de assumir politicamente responsabilidades 

específicas, que no geral, mais dialogam com a juventude. É o caso da ação no movimento 

estudantil e em pautas mais sensíveis ao grupo, como a pauta LGBT+, Antiproibicionista, etc. 

8 No recorte realizado para análise das forças políticas presentes no interior da UNE, quatro partidos estão sendo 
analisados, destes apenas PSOL e PT possuem tendências internas que são importantes compreender para 
facilitar o entendimento acerca das relações existentes nas formações de campos e chapas na UNE.
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Essas pautas e a própria intervenção no movimento estudantil podem se dar de distintas 

maneiras, podendo ser através do movimento popular e não institucionalizado, ou através da 

luta institucional e mais relacionado com as instâncias do Estado. 

Existem organizações de juventude que buscam na institucionalidade sua arena de disputas e 

a tentativa de avanço de suas pautas. É o caso da UJS e juventudes do PT, como a Kizomba, 

JPT, por certo que o momento política possibilitava tal relação. São esses que, de modo geral, 

demonstram maior habilidade em disputas eleitorais e da própria compreensão das 

burocracias9 internas da entidade e a busca por de fato ocupar os espaços de controle da 

estrutura criando, assim, “um amplo staff administrativo e a continuidade de operações 

identificariam a espécie das administrações propriamente burocráticas enquanto opostas à 

espécie das administrações profissionais.” (BOBBIO, 1983, p. 129). Há outros coletivos, 

porém, que buscam a ação mais próxima da base, através de intervenções políticas autônomas 

em relação à institucionalidade, é o caso de coletivos como o RUA, UJC e Vamos á Luta. De 

forma geral, estes últimos demonstram maior firmeza da manutenção de suas pautas e 

programa, tendo maior dificuldade em flexibilizar suas pautas ou até mesmo dificuldade em 

contextualizar suas pautas para disputas eleitorais.

Para compreender as ações dentro das arenas de disputa da UNE, observamos a ação das 

organizações mais atuantes dentre os campos políticos da entidade, entre os anos de 2003 e 

2016. Para tal, serão analisadas as ações dos seguintes coletivos de movimento estudantil e 

coletivos de juventude:

UJS (juventude organizada pelo PCdoB): Fundada em 1984, tem sua atuação na UNE desde 

seu surgimento. Consolidou-se como força política hegemônica que se traduz numericamente 

nos congressos da entidade; 

Kizomba (juventude da tendência interna do PT “Democracia Socialista”): Apresenta como 

parte do Campo Majoritário da UNE e internamente do PT como força de oposição ao Campo 

Majoritário do partido; 

9 Tratamos aqui, burocracia como "relações de autoridade entre posições ordenadas sistematicamente de modo 
hierárquico" (Bobbio, 1986, p. 125).
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Mudança (juventude da tendência interna do PT “Articulação”): Representa uma importante 

força petista no interior do Campo Majoritário e tal qual outras tendências do PT se alia ao 

Campo Majoritário nos anos iniciais do Governo Lula; 

Reconquistar a UNE (juventude da tendência interna do PT “Articulação de Esquerda”): 

Também parte do Campo Majoritário da UNE, representa na prática a força petista menos 

coesa em relação às alianças políticas com a UJS tendo, por vezes, postura isolada e 

autônoma ao campo; 

UJC (juventude do PCB): Organização mais antiga presente atualmente na UNE, tem sua 

origem a partir do juventude do PCB e é uma das responsáveis pela fundação da UNE; 

Vamos à Luta (juventude da tendência interna do PSOL “Corrente Socialista dos 

Trabalhadores”): Pertencente ao campo da Oposição de Esquerda da UNE, foi uma das 

correntes dissidentes do PT e fundadoras do PSOL; 

Juntos! (juventude da tendência interna do PSOL “Movimento Esquerda Socialista”) também 

pertencente ao campo da Oposição de Esquerda, representa uma das maiores forças do campo 

da oposição;

RUA - Juventude Anticapitalista¹ (juventude impulsionada pelas tendências internas do PSOL 

“Subverta”, “Insurgência” e “Comunismo e Liberdade”): fundado em 2012, o coletivo surge a 

partir da fusão do coletivo “Levante!”, coletivo impulsionado pela extinta corrente do PSOL 

“Enlace”, e por coletivos locais como “Rompendo amarras”, “Barricadas” e “Domínio 

Público”.

Os coletivos acima relacionados representam o dois campos majoritários da UNE e que 

possuem características institucionais relevantes para este trabalho. Há para além destes, 

organizações como a União da Juventude Rebelião (UJR), que apesar de bastante atuante e 

expressiva nos CONUNE, nunca lograram ocupar a institucionalidade do Estado.

7.2 ARENAS E DISPUTAS

A UNE enquanto uma entidade plural comporta pensamentos divergentes em todas as esferas 

de decisão, o que nos aponta a necessidade de compreender quais são essas esferas e como se 
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dá as disputas ali presentes. Importante relembrar que o processo de definições de prioridades, 

bem como a própria composição do corpo diretor se dá em espaços que, mais ou menos, 

dialogam com a democracia direta. Ao longo dos anos, a UNE aprendeu a instituir novos 

espaços de construção política. Para além de fortalecer sua ligação com a base da sociedade, 

também conseguiu captar as demandas sociais presentes no movimento estudantil e na 

comunidade acadêmica como um todo.

Sua diretoria, como toda diretoria, foi eleita no CONUNE e respeita a proporcionalidade das 

eleições, ou seja, diferentes correntes compõem a direção da UNE, segundo o modelo da 

proporcionalidade, como já mencionado anteriormente. Os embates internos se intensificaram 

durante os anos de Governo Lula e Dilma, tornando a convivência cotidiana bastante tensa e, 

por vezes, caótica (FOLTRAN, 2018). Além do CONUNE, os encontros auto-organizados, o 

Congresso Nacional de Entidades de Base (CONEB), o Congresso Nacional de Entidades 

Gerais (CONEG) e as reuniões de diretoria também são espaços de articulação política da 

entidade. Luiza Foltran, militante do coletivo RUA e Diretora de Direitos Humanos da UNE, 

explica que os diversos espaços existentes têm características distintas e que, em si, 

representam politicamente diferentes níveis da organização do movimento estudantil, sendo 

necessário uma estratégia particular para cada esfera de atuação. Isso se reflete inclusive nos 

espaços de ação das correntes partidárias que atuam no movimento estudantil.

Regimentalmente, tanto o CONUNE, quanto o CONEG possuem periodicidade de 

convocação, que se dá a cada dois anos. O CONUNE tem caráter mais geral e é o espaço 

máximo das deliberações da entidade em todos os aspectos, ou seja, é nele que além das 

diretorias, são votadas as pautas de lutas, teses da entidade e plano de ação da UNE para todo 

o próximo biênio. Luiza pontua que o comportamento das organizações políticas nesses 

espaços tem diferenças principalmente quanto método aplicado. Para o Campo Majoritário, 

que durante o Governo Lula este compondo a base de apoio do governo, tinha nesses espaços 

tática que buscava legitimar as ações do governo Lula, seja no sentido de validar e defender as 

políticas educacionais do governo, seja na articulação para tornar os programas 

governamentais, pauta da UNE. Já no caso das forças de oposição, tais espaços tinham como 

papel salientar as demandas e fazer as críticas ao governo petista.
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A nova conjuntura política inaugurada pelo governo Lula transformou o cenário da educação 

no Brasil, sobretudo a educação superior. Ampliação do número de vagas nas universidades 

públicas, política de interiorização do ensino, dentre outras mudanças alterou a cara do corpo 

discente e docente, trazendo uma rica oportunidade de renovação. A direção da UNE, dirigida 

pela UJS à época, logo no primeiro governo Lula manifestou seu apoio às políticas 

educacionais do governo. Houve, portanto, uma aproximação entre UNE e governo federal, 

Heitor César, militante do PCB e diretor da UNE no período de 2005 a 2007 aponta que não 

se trata exclusivamente de uma absorção ou relação escusa da UJS com o governo, se tratava 

de fato de concordância política para o que se colocava na mesa, ou seja, a juventude do 

PCdoB concordava, inclusive em termos ideológicos, com a política do governo PT e por esta 

razão saiu em sua defesa.

Tendo em vista tal relação, Foltran relata que o entendimento sobre o CONUNE tinha 

divergência prioritária no objetivo do espaço, Enquanto organizações tais quais RUA, 

Kizomba, Vamos à Luta entre outras, entendiam o congresso como uma possibilidade de 

formação, discussão mais aprofundada e deliberações gerais da atuação do movimento 

estudantil, a UJS compreendia o espaço como uma arena eleitoral pragmática que devia ter 

como objetivo primordial a eleição dos diretores, podendo ou não ter outros espaços como os 

grupos de discussão, mas que em caso de problemas que o inviabilizasse, não seria prejudicial 

para o funcionamento e cumprimento do encontro.

Outro espaço de ação política da entidade é o Congresso Nacional de Entidades Gerais 

(CONEG). O evento também ocorre a cada dois anos, mas, diferente do CONUNE, possui 

dinâmicas distintas em cada edição. De maneira geral, seus mecanismos de deliberação 

coletiva são, majoritariamente mais consensuais, já que as organizações entendem que o 

espaço como é, cumpre adequadamente o objetivo desse tipo de congresso. Na edição que 

ocorre em ano de eleições presidenciais (2006, 2010 e 2014), a linha majoritária do CONEG 

se volta para a construção de uma plataforma política a ser apresentada aos candidatos no 

sentido de que possam se comprometer com as pautas do movimento estudantil. No geral, são 

congressos mais tranquilos e mais esvaziados, variando conforme o momento político do país. 

A edição de 2018, por exemplo, foi bastante tensionada diante do debate acerca do ex-

presidente Lula e segundo Foltran (2018) pontua que durante os anos de governo PT, o 
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Campo Majoritário assumia um papel de defender a plataforma de governo do candidato da 

situação, como forma de fortalecer o governo e seu próprio grupo político, o que não ocorre 

na edição de 2018 em que o Campo Majoritário esteve dividido inicialmente entre Lula, 

Manuela e Ciro. Nas edições que ocorrem fora de ano eleitoral, em geral o papel do CONEG 

é credenciar as entidades gerais, ou seja, os Diretórios Centrais dos Estudantes (DCE) para o 

CONUNE, sendo esta edição além de mais corporativista, visto seu caráter de maior 

intensificação da disputa, mais cheios conseguindo reunir entre 550 e 600 DCEs contra cerca 

de 370 dos CONEGs eleitorais. Pragmaticamente a direção da UNE entende o CONEG como 

momento mais oportuno de inserção nas bases do movimento estudantil, posição não 

compartilhada pela Oposição de Esquerda que entende que as entidades de base possuem 

maior diálogo com a base estudantil. Mas para além da proximidade, as entidades de base têm 

maior penetrabilidade de estudantes que não necessariamente fazem parte de organizações 

políticas, o que pode tornar os CONEBs (que para oposição são os mais importantes) mais 

difícil de produzir os resultados esperados pela UJS.

Sobre os encontros auto-organizados Luiza diz:

Os encontros auto-organizados têm relações muito diferentes 

entre as organizações [...]. O EME [Encontro de Mulheres 

Estudantes], ele acontece há 10 anos, e ele foi uma luta interna, 

inclusive da Democracia Socialista, que inclusive na época 

éramos nós [...], para que houvesse uma diretoria de mulheres 

e que tivesse o encontro de mulheres. Ele, na história, meu 

primeiro EME, foi o quinto EME em 2013. Ele era totalmente 

assim, sei lá, quase nenhuma força política ia, era basicamente 

Kizomba, a gente e meia dúzia de forças. A UJS ia para o 

encontro com meia dúzia pra defender que o encontro não fosse 

auto-organizado, era basicamente isso. Ai o EME ganhou um 

outro espaço, assim, na UNE mesmo, a partir principalmente 

do encontro seguinte, em Curitiba deu 800 meninas, o de 
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Niterói deu 2500, até porque também teve um ascenso do 

feminismo e a UJS também criou seu coletivo feminista e se 

girou pro EME. Hoje são a maior bancada do EME. Mas foi 

uma disputa, inclusive deles, entendeu? de reconhecer e de 

achar isso importante. O Encontro de Negros e Negras, o 

ENUNE também tá passando por um processo ainda, né!? O 

último já foi bem maior que o anterior [...] e o LGBT a mesma 

coisa. Acabou de acontecer, mas muita dificuldade. Tá longe de 

ser uma prioridade das organizações. (FOLTRAN, 2018)

Luiza também pontua que os encontros são consensuais, já que se aprovam apenas algumas 

pautas e bandeiras que não são ponto de tensionamento. Não há como ficou patente na fala da 

militante, interesse por parte dos militantes da UJS, mais preocupados com as disputas 

eleitorais, em participar mais ativamente destes tipos de encontros, tão pouco relevante do 

ponto de vista da ocupação dos postos de poder. Apenas quando esses encontros vão se 

tornando espaços aglutinadores de pautas identitárias importantes, como no caso do Encontro 

de Mulheres Estudantes da UNE (EME) que agregou as pautas feministas, capazes de 

aglutinar grande número de militantes, é que o encontro ganha relevância, visto o grande 

número de mulheres independentes que passam a participar do evento.

A tradição organizativa de uma organização pode, em maior ou menor grau, estabelecer a 

maneira e até o ritmo em que uma entidade por ela dirigida, vai funcionar. No caso da UNE, a 

tradição stalinista da UJS trouxe traços de burocratização na construção política e 

programática da entidade, o que com o crescimento da mobilização de grupos temáticos 

exigiu uma nova forma de comportamento nos espaços da UNE. É com essa perspectiva que, 

em 2005, foi criado o Encontro de Mulheres Estudantes da UNE (EME). Como salientado por 

Foltran (2018), os encontros tiveram papel importante para trazer as pautas dos grupos para 

dentro da entidade, mas cumpriram fundamentalmente com a necessidade de absorver 

militantes provenientes de outros enfoques políticos que não o da juventude, educação e 

partidário. 
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Outro espaço de grande pluralidade da UNE é o CONEB, que tem como principal 

característica a proximidade com as bases do movimento estudantil que os encontros 

nacionais não conseguem alcançar. Devido a isso, o espaço assume um caráter bastante 

politizado, já que reúne, no geral, não só quadros políticos das organizações, como também 

militantes autônomos no movimento estudantil, além de representar o debate micro do 

movimento estudantil, traduzindo as pautas mais específicas dos cursos e dos estudantes. 

Ainda segundo Foltran, o espaço que, para algumas organizações, é de extrema centralidade 

na mobilização estudantil, tem sido deixado de lado pela UNE. Prova disso é que a última 

realização do encontro se deu em 2013. Segundo ela, o período pós-golpe10 de 2016 

demandava do movimento estudantil reavaliação da plataforma da UNE, bem como uma 

avaliação do projeto de reforma universitária, tudo isso intensificado pela mudança 

conjuntural no plano macro-estatal após a posse do presidente Michel Temer. Neste sentido, 

vale salientar que, diferente dos anos de governo PT, a UNE, sobretudo o Campo Majoritário, 

se volta para o governo no papel de oposição. Sendo assim, uma análise e repactuação dos 

planos e projetos da entidade se fazem fundamental para direcionar a organização e a 

mobilização do corpo estudantil a partir de então.

Outro exemplo de tal posição do Campo Majoritário em relação ao CONEB ficou explícito no 

congresso de 2003, em que foi apresentada uma proposta de reordenamento eleitoral em 

relação à composição de diretoria. A UJC apresentou uma proposta de mudança que alterava 

o formato de voto direto para voto representativo, a partir das representações presentes no 

CONEB (CÉSAR, 2018).

Por fim, as reuniões de diretoria da entidade representaram, nos últimos anos, um espaço de 

esvaziamento das articulações entre as forças políticas que a compõem. Foltran aponta que as 

sucessivas gestões poucas vezes se reuniram para definir ações e posicionamentos conjuntos 

10 Durante o segundo mandato da Presidente Dilma Roussef é dado início a um processo de impeachment 
baseado em “pedaladas fiscais”. A esquerda como um todo no Brasil (com exceção do PSTU) entendem que o 
processo se deu com o objetivo de intensificar uma agenda liberal que o Governo Dilma não sinalizava ou 
sinalizava com maior cautela. Para a aplicação de tal agenda um processo de cassação do mandato da presidente 
através de “...um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo” foi iniciado e ao fim cassando o mandato 
da Presidente eleita. Sob a alegação da não configuração de crime de responsabilidade, a leitura por parte de 
ambos os campos hegemônicos da UNE, entendem que o processo de impedimento ocorrido em 2016 se deu 
através de um golpe institucional.
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da UNE. A Oposição de Esquerda critica que as campanhas encabeçadas pela entidade 

traduziram a postura antidemocrática que o Campo Majoritário adotou, por diversas vezes, 

para deliberar sobre temáticas e métodos internamente, sem consultar a executiva da entidade. 

Foltran também salienta que, nos anos de governo petista, o corpo total de diretores (85 

pessoas), por vezes passou por gestões inteiras sem se reunirem uma única vez.

Sobre as reuniões de Diretoria, Heitor César, militante da UJC entre o período de 2003 a 

2007, relatou que, durante sua passagem pela UNE como diretor, os encontros de reunião 

eram bastante objetivos, não por metodologia que assim estabelecesse, mas sim porque as 

negociações e decisões se davam anteriormente à própria reunião em si.

Eu posso te descrever as reuniões internas da UNE neste 

período que duravam no máximo 30 minutos e o período pré-

reunião duravam um em torno de 2 ou 3 horas, ou seja, nós 

ficávamos de 2 a 3 horas, as correntes políticas tentando 

negociar alguma coisa, quando começa a reunião da entidade, 

a reunião durava no máximo 30 minutos, que era basicamente 

pra se apresentar a proposta do Campo Majoritário. Nós, da 

oposição, fazemos uma fala de crítica e eles encaminhavam 

uma votação e na votação, nós perdíamos. (CÉSAR, 2018)

Heitor coloca, ainda, que o Campo Majoritário, principalmente a UJS, fazia valer sua 

hegemonia numérica dentro da UNE, em todos os processos congressuais que assim fosse 

possível. Tendo, inclusive, uma postura de recuo e esvaziamento de espaços em que as 

decisões não fossem dirigidas pela força hegemônica.

8. ELEIÇÕES E ARTICULAÇÃO DE CAMPO

Ao longo de sua história, a UNE teve sua direção conduzida por organizações que 

construíram hegemonias numéricas no conjunto dos estudantes. Houve, ao longo de sua 
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trajetória, momentos de refluxo das mobilizações sociais que produziram distorções nesta 

perspectiva, como foi o caso dos anos de direção atrelada a organizações da direita (1950 - 

1956) ou, até mesmo, na passagem petista à frente da UNE (1987 - 1991).

No entanto, o PCB e o PCdoB demonstraram, em momentos distintos, a força da hegemonia 

na gestão da entidade. Vale aqui apresentar tais hegemonias e, até mesmo, os momentos 

históricos de liderança de cada uma das organizações, para melhor compreendermos a 

influência produzida.

Em primeiro lugar, é importante destacar as diferentes estruturas burocráticas internas que 

cada uma das organizações encontrou ao assumir a entidade. Como já apontado, foi durante o 

início dos anos 1990 que as estruturas de composição de diretoria sofreram alterações. Assim 

que o PCB, durante suas passagens pela direção da UNE, encontrou um cenário em que, de 

modo geral, tinha liberdade para direcionar os rumos, pautas, táticas e relações da entidade, 

enquanto que a UJS encontrou um cenário de conciliação bastante distinto desse. O período 

pós petista da UNE (1991 - 2018) foi comandado pela UJS que, desde meados dos anos 1990, 

dirigiu uma entidade composta pelas diversas forças e frentes políticas que disputavam base e 

influência política tanto nos congressos como nas eleições.

Desta forma, a relação estabelecida à frente da entidade se deu de maneiras distintas para cada 

um dos blocos políticos no poder. No entanto, não foi este o único fator de impacto na 

construção de suas hegemonias. O modelo de estruturação da entidade demandou das 

organizações capilarização dentro do movimento estudantil como forma de garantir maior 

influência e, consequentemente, maior capital político nas eleições da UNE. Na prática, isso 

se expressou de diferentes formas.

As políticas de acesso à universidade, implementadas pelo governo Lula, ampliaram 

consideravelmente o acesso à Universidade. O que de forma bastante significativa impactou o 

perfil dos estudantes nas Universidades brasileiras. As políticas do REUNI e do PROUNI 

permitiram o acesso de um maior número de estudantes ao ensino superior, mas, para Foltran 

(2018), é apenas com a aplicação da política de cotas, em 2012 que há maior adentramento de 

estudantes pobres e negros nas Universidades Públicas. Tal cenário é importante para 
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compreender o desenho de forças estabelecido pelos campos da UNE dentro das 

Universidades Públicas e Privadas.

Foltran avalia, ainda, que a relação da UJS com a UNE se estabeleceu de uma maneira 

burocratizada construída com a profissionalização de militantes da UJS que têm como tarefa a 

entrada e a disputa das entidades representativas e da própria consolidação de sua expressão 

numérica na UNE, a fim de produzir a hegemonia existente atualmente. Neste sentido, a 

diretora da UNE, indica que, mesmo que haja, de fato, uma força numérica muito superior por 

parte da UJS, na realidade tal força não se traduz no aspecto político. Parte da tática da UJS 

nas Universidades se dava por moldagem do discurso assumido que podia variar entre a 

defesa do governo Lula e das políticas adotadas podendo ir até a omissão da participação da 

UJS no campo de apoio ao governo para possibilitar diálogo em universidades dirigidas por 

forças mais à direita do movimento estudantil e atléticas. Essa estratégia é, em suma, a base 

que sustenta a hegemonia numérica da UJS que esbarra na fragilidade política substantiva da 

organização. 

A partir desta análise, cabe apontar dois processos empreendidos pela UJS para se manter a 

frente da UNE. O primeiro, direcionado às relações na macropolítica, sobretudo, no que tange 

à adesão do PCdoB, e consequentemente, da UJS, ao governo Lula. A consolidação de um 

bloco governista, a partir deste acordo, permitiu maior atuação da UJS na construção das 

pautas do governo no que se referia a UNE e à juventude. Não por mero fisiologismo por 

parte da UJS, segundo César de fato havia acordo político e metodológico com o que estava 

sendo implementado. Junto com a relação estabelecida em nível partidário, as juventudes do 

PCdoB que, até 2003 se colocavam em campo rival ao do PT nas disputas da UNE, conseguiu 

deslocar as juventudes petistas para o seu próprio bloco político.

Já na micropolítica, a relação estabelecida com a UJS se deu de maneira mais superficial. 

Com a mudança do perfil dos estudantes nas Universidades Públicas, a pauta de assistência 

Estudantil, principalmente a partir da ampla implementação da política de cotas, passou a ter 

centralidade na articulação estudantil no interior da UNE. Embora houvesse, por parte do 

Governo Federal, o Programa Nacional de Assistência Estudantil, a UJS não foi capaz de 

absorver com profundidade tal pauta, visto que, para tal, seria necessário assumir as falhas 
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acerca de recursos e do investimento em infraestrutura para assistência estudantil11 no 

processo de expansão da Universidade. 

É nesse cenário que o campo da Oposição de Esquerda se estabelece como referência no 

debate e passa a ter maior entrada nas entidades das Universidades Federais. Por outro lado, a 

UJS assume o papel de referência dentro das entidades de ensino privado, principalmente, 

aquelas que fazem uso do PROUNI. Para além dos modelos de Universidade, a UJS se 

aproxima de entidades de baixa politização e que, de certo modo, possuem grande capacidade 

de mobilização. É o caso das atléticas, organizações estudantis a grosso modo com objetivos 

pouco politizados e preocupados com as questões propriamente educacionais.

É com base nesta análise que Foltran defende a tese de uma hegemonia numérica e não 

política da UJS:

A história da UNE é uma história de correlação [...] junto com 

os governos petistas, a mesma lógica de conciliação que é 

adotado no governo petista, do PT fazer aliança com setores da 

direita e vai tornando sua política mais enfraquecida e mais 

fisiológica, eu acho que a UJS adota mais ou menos a mesma 

estratégia dentro da UNE. [...] você tem a UJS durante esses 14 

anos de governo do PT, fez chapas com DCEs e Atléticas e com 

chapas da direita e com esse setor do movimento estudantil, 

que é muito despolitizado, essa galera das atléticas, essa galera 

das chopadas, que inclusive que tem uma prática que na média 

é bem opressora (FOLTRAN, 2018). 

O início do Governo Lula marcou também a mudança de posição da UJS frente ao governo 

federal, passando de oposição para base de apoio. Esta nova realidade deslocou a UJS do 

campo de resistência às políticas governamentais para o campo de defesa de suas políticas, 

11 Os três pontos prioritário neste aspecto são, para a Oposição de Esquerda, Moradia Estudantil, Restaurante 
Universitário e Creche Universitária.
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deixando este campo em aberto para outras organizações. Em tese, as juventudes do PSTU e 

do PCB seriam as herdeiras da vanguarda das lutas de oposição, no entanto, durante o 

CONUNE de 2005, a UJC apresentou uma tese crítica a UNE e se retirou das disputas 

institucionais da entidade. A partir de então, passou a intervir apenas como observadora dos 

processos, dando maior peso para a construção do “Movimento Universidade Popular” 12. 

Diante deste novo quadro político no interior do movimento estudantil, o PSTU passou a ser a 

maior e mais importante força de oposição ao governo Lula até o surgimento do PSOL, em 

2005, e de seus setores de juventude.

Diferentemente da atuação da UNE durante os anos de governo de Fernando Henrique 

Cardoso, a conjuntura política do país, a partir de uma análise pragmática do Estado, 

direcionou o movimento estudantil a cisões consideráveis do ponto de vista de mobilizações, 

o que é perceptível através dos processos de cisão em diferentes momentos durante os anos 

2000. A primeira cisão relevante se deu de maneira gradual e como parte do processo de 

composição do novo governo, criando uma rivalidade entre UJS-Juventudes do PT com a 

juventude do PSTU e da UJC13. Mais do que uma divisão por concepções políticas e 

programáticas, o grupo de oposição ao governo passou, durante os anos que se seguiram, a 

desacreditar na UNE dirigida pela UJS, o que fez com que crescesse o sentimento de não 

pertencimento e de não representatividade da entidade por parte deste grupo de militantes e, 

até mesmo, de suas bases. É nesse cenário que, em 2007, a juventude do PSTU funda então a 

Assembleia Nacional dos Estudantes Livre (CÉSAR, 2018), o que configurou outra ruptura 

significativa para a UNE.

Com o rompimento das correntes do PT, em 2004, as juventudes dessas correntes se 

incorporaram no espectro da oposição na UNE, ampliando os diálogos com as forças que ali 

também se encontravam. 

12  O Movimento Universidade Popular foi iniciado pela UJC e apontava uma alternativa ao projeto de expansão 
promovido pelo REUNI e tinha como principal elemento o entendimento de que a política do REUNI tem sua 
base em políticas neoliberais e burguesas, assim que sua aplicação real é insuficiente para caminhar na direção 
da democratização da Universidade como é tido no escopo do projeto. Para que a democracia fosse de fato uima 
possibilidade a ser alcançada, o projeto de expansão da universidade deveria radicalizar sua construção a partir 
do rompimento com a lógica burguesa de universidade (Site da UJC, 2011)

13 Outras forças fazem parte deste campo, como o PCR, PDT, PSDB, entre outros, mas para os fins deste trabalho 
não se fazem relevantes.
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Com a formação de novas forças políticas de oposição e a saída do PSTU da estrutura da 

UNE, teve início um novo desenho institucional de disputas no interior da UNE. Sem afetar, 

de modo significativo, a hegemonia que a UJS e a juventude do PT conquistaram dentro da 

entidade, as forças políticas de esquerda que se opuseram aos projetos educacionais de Lula e 

que foram sistematicamente defendidos e distribuídos pela UJS, se articularam em uma 

facção interna, que com o passar do tempo se consolidou enquanto campo de oposição à 

direção majoritária da UNE. Este campo passou a ser chamado “Oposição de Esquerda” a 

partir de 2005, como força alternativa  às organizações da UNE, que passaram, por sua vez, a 

serem tratadas como “Campo Majoritário”. 

Neste período, com o fortalecimento e sistematização de um campo de oposição, dotado de 

alinhamento político e concordância tática, o campo de oposição se apresentou como uma 

alternativa político-institucional e programática, sendo inclusive crítica a diversos processos 

de implementação de políticas públicas do governo Lula, apresentando alternativas que, a 

grosso modo, defendiam um projeto ainda mais popular para a sociedade. Tais críticas e 

alternativas foram percebidas com mais intensidade após a entrada dos setores populares nas 

Universidades a partir de 2012, com a aplicação das cotas no ENEM.

Para entender a trajetória das forças políticas que disputam politicamente a UNE, o quadro a 

seguir demonstra o caminhar de cada organização ao longo dos CONUNEs em suas 

formações de chapas14. Vale destacar que ao longo dos anos e a maneira como se comporta as 

organizações, podemos perceber forças políticas ainda um pouco destoantes das ações do 

governo, ainda que compondo a base deste. O ano de 2013 representa um importante ano para 

o campo da O.E. que, devido à unificação de diversas organizações, com a fundação do RUA 

passa a ser composto com organizações políticas bastante articuladas nacionalmente, o que 

poderia significar crescimento significativo na sua capacidade de mobilização de agentes e 

14 A identidade visual da UNE é representada pela cores azul e branca, por esta razão as chapas compostas pelo 
Campo Majoritário estão no organograma a seguir pela cor azul, em contraponto a Oposição de Esquerda como 
tática para se mostrar como um campo de disputa que não reivindica integralmente a política hegemônica da 
UNE, instituiu uma identidade visual própria fazendo valer dos mesmos símbolos oficiais da UNE, porém na cor 
vermelha, portanto as chapas compostas pela oposição de esquerda ou, nos anos anteriores a sua criação, pelas 
organizações que vieram a dar origem a ela, estão representadas pela cor vermelha. Já outras chapas que 
existiram neste recorte temporal com organizações aqui analisadas, não constituíram de fato um campo político, 
por esta razão estão representados em cor neutra.
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pautas, no entanto é nesse mesmo ano que enfim se constrói uma chapa única entre as mais 

importantes correntes da base do Governo PT.
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Ainda sobre a formação do campo, vale destacar o caráter político que a Oposição de 

Esquerda assumiu em suas articulações. Cesar (2018) e Foltran (2018) conceituam o processo 

de formação de chapa e unidade do campo como uma forma de resistência e possibilidade de 

adentramento não só na entidade, como também na própria estrutura de mobilização da base 

estudantil. Mesmo havendo internamente na O.E. divergências quanto a método na ação 

política do campo. 

Segundo Foltran, enquanto havia debate substantivo dentro da Oposição de Esquerda para 

definição de temáticas prioritárias e metodologias de ação, o Campo Majoritário se pautava 

pelo pragmatismo de divisão de cargos acima da formulação política (FOLTRAN, 2018). 

Relata que, em processos como o do CONUNE, organizações do Campo Majoritário, como a 

Kizomba, tem concordância com a leitura que o RUA faz sobre o espaço, ou seja, de ser um 

espaço de construção qualitativa da política e que os espaços de discussão e formação 

deveriam ser prioritários e qualitativos, mas ao mesmo tempo cedia ao discurso da UJS com o 

objetivo de composição de chapa. 
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A mudança do governo no início dos anos 2000 foi um marco importante para modificar o 

arranjo das chapas que disputavam as eleições. Não só surgiram novas forças políticas, como 

também forças que, antes de 2003, se associaram, agora passavam a compor chapas distintas, 

ao passo que forças rivais deram início a relações mais atreladas.

Como brevemente relatado anteriormente, foi durante o governo Lula que as juventudes 

petistas passaram a compor o Campo Majoritário, em parceria com a UJS. Esta última foi se 

afastando, ao longo dos anos, de organizações tipicamente de direita, como a juventude do 

PSDB, do PFL, etc. No intervalo de cinco CONUNEs, certa configuração dos campos se 

consolidou e, concretamente, pode-se perceber a polarização política girando entre dois 

campos mais estruturados. Durante as eleições de 2003, foram apresentadas 03 chapas, em 

que se pode perceber atuação das organizações aqui tratadas. 

Apenas dois anos depois, o cenário político já havia sofrido mudanças. Durante o governo 

petista, já se podia perceber uma disponibilidade para o diálogo entre as organizações. Aqui 

vale realizar um breve disclaimer para situar que, até o CONUNE de 2005, as principais 

políticas educacionais que viriam a ser implementadas nos governos Lula, ainda não haviam 

se configurado reais, o que contribuía para que houvesse ainda posicionamento aberto e direto 

de organizações da esquerda, tais quais, Levante!, Vamos à Luta, Juntos! e UJC. Havia 

também, por parte destas organizações, certo cuidado na qualificação do próprio Governo e da 

maneira como se construiria a oposição, visto que até então, a leitura era de que, apesar de 

acenos com a direita, vide composição da chapa eleitoral e constante diálogo com partidos 

como o PMDB, o governo Lula ainda podia ser compreendido como um governo de esquerda 

(PAIVA, 2011, p. 102). 

É neste cenário que organizações como Juntos!/MES e Vamos à Luta/CST, ligadas 

diretamente ao PT e pouco expressivas nos congressos, conseguiram se fortalecer ao lado de 

UJC, PSTU e outras recém formadas forças provenientes, principalmente, do PSOL como o 

Levante!.

A aliança realizada entre PT e PCdoB, fez com que todas as organizações relacionadas com a 

Juventude do PT, fossem incorporadas ao campo dirigido pela UJS, com exceção da 
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juventude da corrente “O Trabalho”. Isso ocorre gradualmente ao longo dos anos, mas é 

percebida nacionalmente no CONUNE de 2013.

Mais à esquerda, o campo da Oposição se consolidou a partir do Congresso de 2005. Isto se 

deu devido ao fortalecimento das organizações mais à esquerda e à necessidade de 

enfrentamento à política do Campo Majoritário, que demonstrava sinais de aproximação com 

as políticas liberais desde os anos 1990, como por exemplo, a defesa do subsídio às 

universidades privadas. A identificação enquanto campo se deu de maneira consensual e 

substantiva, como dito anteriormente, e se expressou de maneira bastante particular 

comparado a outras organizações formadas a partir da UNE. Forças políticas menos 

expressivas dentro da entidade se colocaram publicamente organizadas em coletivos, frentes 

e, por vezes, em campos que não necessariamente se configuravam até aquele momento como 

tal. Segundo Foltran merece destaque a experiência do “Levante Popular da Juventude”, que 

surge a partir de 2013 e desde cedo se coloca nas disputas internas da entidade como um 

campo alternativo e até mediador das tensões entre os campos hegemônicos. Mas, apesar 

disso, o esforço empreendido pela própria organização se mostrou pouco eficaz, culminando 

na absorção em 2017 pelo Campo Majoritário. Histórico que difere da construção do Campo 

da Oposição de esquerda que identifica a necessidade de se colocar para o estudante como 

uma forma alternativa, mas que mais do que isso, se apresenta como parte crítica da entidade, 

denunciando os acordos empreendidos pela Majoritária junto aos setores liberais do governo e 

buscando construir mobilizações através de pautas emergidas da base estudantil. Nesse 

sentido, além da consistência existente e duração de mais de dez anos de existência, se buscou 

produzir uma identidade visual que representasse sua posição, o que é concretizado pelas 

cores vermelhas dos símbolos da UNE, pela construção de espaços de formação e discussão 

política próprio, como seminários e encontros estudantis.

9. PROGRAMA DE LUTAS, DISPUTAS E PREDOMINÂNCIA DE PAUTAS

Como pudemos perceber, a agenda política da UNE se transformou com o passar dos anos. 

Junto com um programa voltado para a educação brasileira, pautas de caráter nacional, de 

cunho econômico, político e social também estiveram presentes nas formulações políticas das 
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entidades estudantis brasileiras. Por sua vez, as diferentes estratégias de formulação e ação 

políticas se traduziram na constituição de burocracias específicas, calcadas a partir de suas 

relações com o aparato político institucional (instâncias governamentais), bem como com as 

entidades estudantis de base 

Durante os anos de governo Lula, a UNE passou a ter com o governo um outro tipo de 

relação. Vale lembrar que durante a maior parte de sua existência, a UNE possuía canais de 

diálogo abertos com o governo federal, mas é no governo Lula que a UNE passa a de fato 

compor a base aliada do Governo Federal.

De fato, são muitos os fatores conjunturais em diversas esferas que podem interferir na 

relação entre entidade e governo e é este o ponto prioritário da presente análise. Para isso, 

iremos analisar as construções programáticas da UNE no período de governos petistas (2003-

2016), com base e como se deu a disputa interna pela construção da agenda política, bem 

como sua relação com o governo para aplicação e avanço das conquistas.

A priori, remontar o processo interno da construção do programa da entidade seria o primeiro 

passo. No entanto, foi possível perceber que, por parte das forças organizadas pela Oposição 

de Esquerda, o entendimento deste processo sofreu bastante influência do Governo Lula, visto 

sua composição junto ao PCdoB, que possui maioria junto aos setores de juventude. Por esta 

razão, iremos analisar, em primeiro lugar, a relação da UNE com o Governo Federal, com o 

intuito de poder compreender de forma mais apurada a trajetória do Campo Majoritário e das 

forças que dele fazem parte.

O processo de reforma universitária teve seu marco legal a partir de 2006, através do Projeto 

de lei nº 7.200. É, possivelmente, o primeiro grande momento de disputa dentro da pauta da 

educação durante o Governo Lula. Embora outras ações já houvessem sido implementadas no 

campo educacional, a reforma configurava pauta histórica da entidade e produziria grande 

impacto na vida social brasileira. De acordo com o militante Heitor César (PCB), a reforma 

universitário tornou-se o centro das discussões e disputas da UNE no período de 2003 à 2010.

Em linhas gerais, podemos observar que havia, por parte do governo, o projeto de construção 

e legitimação de sua política pela sociedade brasileira, sobretudo buscando dialogar com 

profissionais e militantes que atuavam nas pautas da educação (CÊA, 2006, p. 45-46). Porém, 
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apesar do documento que veio a se tornar o projeto de lei 7.200/2006, ter sido apresentado 

como um discurso de consenso, na prática o que pôde-se observar foi a imposição de um 

discurso pelo Campo Majoritário, embora tenha havido inúmeras tentativas por parte do 

governo para se atingir o almejado consenso. 

Nesse sentido, é possível afirmar que parte da estratégia de legitimação aplicada pelo governo 

ao assumir a presidência foi a de validação de seus programas, sobretudo os de cunho social, a 

partir dos movimentos sociais. Com isso, a UNE teve possibilidade de consolidar uma relação 

mais estreita com as instâncias governamentais. Não se tratava de um processo de cooptação, 

como alguns militantes analisam, mas sim, segundo o militante Heitor César, havia 

entendimentos muito parecidos entre o Governo PT e a UJS, que facilitaram esse processo de 

aproximação.

O Campo Majoritário da UNE, tinha nas bandeiras das políticas 

públicas o seu carro chefe de bandeiras, ou seja, esse setor que dirigia 

hegemonicamente a entidade, eles apresentavam nos congressos da 

UNE e nos seus fóruns que eles eram os defensores dessas políticas 

públicas e um dos principais interlocutores com o governo, ou seja, 

eles utilizavam essas bandeiras como algo pra se promoverem no 

movimento estudantil. Legítimo até... Apesar de ser da oposição, acho 

legítimo até porque eles compunham de fato isso, eles acreditavam de 

fato no que eles estavam fazendo. Eu sempre faço um recorte nesse 

debate pra dizer que não houve cooptação, o que houve foi 

atrelamento. Esses setores não foram cooptados porque eles faziam 

parte desse projeto.[...] Eles se espelhavam nessas bandeiras (CÉSAR, 

2018).

Sendo assim, chegamos à conclusão de que a aliança estabelecida em nível nacional entre o 

PT e o PCdoB, resultou no fortalecimento de pautas e programas defendidos pela UJS e pelo 

Campo Majoritário da UNE. Há, nesse sentido, uma relação bastante orgânica entre partido 
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(PCdoB) e seu movimento de base de juventude (UJS). Os dirigentes da UNE entendem o 

momento como uma excelente oportunidade para ver concretizadas suas bandeiras de luta, 

como a democratização do ensino superior, o fim do vestibular, a implementação das cotas 

raciais e para alunos de escola pública, entre outras ações. 

Contudo, o campo da oposição verá nesta relação “atrelamento” ou “aparelhamento”. Esta é a 

opinião de Luiza Foltran, militante do RUA, que critica ainda o fato da direção da UNE se 

aproveitar deste espaço para fazer dele sua plataforma de legitimação do governo. Além de 

excluir sistematicamente os setores de oposição das “grandes” decisões.

 Nos anos petistas, como tinha essa relação um pouco mais 

fisiológica, a maioria das campanhas não eram aprovadas em 

reuniões da UNE. [...] Eles se reuniam no campo deles e 

tiravam. Quando o diretor da UNE, da oposição, fica sabendo, 

porque pegava o panfleto na mão. [...] não era debatido 

(FOLTRAN, 2018).

Não se trata apenas, porém, de uma análise polarizada entre oposição e Campo Majoritário. 

Dentro do próprio Campo Majoritário, Paiva aponta que havia discordâncias quanto ao 

projeto petista. Em 2006, por exemplo, o presidente da UNE, Gustavo Lemos Petta, 

pertencente à UJS, apontou vários pontos críticos da reforma, como o investimento de 

recursos financeiros em universidades privadas através do PROUNI, indicando as 

consequências negativas na aplicação do projeto tal como estava sendo proposto pelo governo 

federal. Mesmo diante disto, a UNE enquanto entidade seguiu na defesa da proposta 

apresentada pelo MEC, posteriormente aprovada pela Câmara (PAIVA, 2011, p. 124-125).

Junto com a legitimação do governo, coube à UJS, como força da juventude de maior 

expressão, promover e defender a plataforma petista para o governo. Para tal, várias 

estratégias foram adotadas pelas organizações de apoio ao governo. A primeira delas tratava 

de empreender seus esforços de mobilização em função dos projetos vindos do Governo 
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Federal15. Tal proximidade, fez com que assumisse uma postura de reivindicação, ou seja, 

iniciava lutas reivindicatórias com a segurança de que seriam mais facilmente implementadas. 

Este processo consistia em buscar no governo as políticas objetivadas a serem implementadas 

e em apresentar como demandas do Campo Majoritário da UNE. O processo de disputas 

dessas políticas no interior da entidade corria os processos institucionais, CONEG e reuniões 

de diretorias, quando estas aconteciam, quando se tratava de pequenas ações e CONEG e 

CONUNE quando se tratava de políticas grandes, como o caso da Reforma Universitária 

(FOLTRAN, 2018).

Durante o Governo do PT, a UNE entrou numa agenda política 

muito coesa com o governo do PT [...], por exemplo, antes de 

aprovar o REUNI, o ProUni e o FIES, a UNE [...] era um 

conchavo tão grande que era tosco, porque na verdade elas 

propagandeavam, faziam uma luta fake de que tal coisa ia ser 

aprovada e aí a parada ia ser aprovada [...], mas não que a 

luta conquistou, porque tipo ‘cê tinha uma passeata pelo PNE, 

o debate do PNE que eles exaltam muito, que foi 10% do PIB 

pro PNE e a questão dos royalties do pré-sal. Isso já estava em 

negociação com os setores deles da Câmara e tal há muito 

tempo e as passeatas sobre isso, não eram passeatas, foram 

totalmente irrisórios, tinha sei lá, 50 pessoas, foi totalmente 

simbólico. Eles fizeram algumas ações com os militantes deles 

em alguns lugares e depois disseram que aquilo ali negociou as 

pautas. (FOLTRAN, 2018)

15 Tratava-se de todas as pautas relacionadas a educação. Para figurar como proposta apoiada pelo movimento 
estudantil, o Governo Federal articulava com direção Majoritária da UNE, para que tal projeto fosse considerado 
de interesse da entidade.



67

Em contraponto ao entendimento da O.E., o Campo Majoritário argumenta que não se trata de 

cooptação ou defesa ao governo, se trata de maior abertura por parte dos governos petistas em 

atender as demandas dos estudantes. Erika Rodrigues, 1ª Vice-presidenta da UNE e militante 

da Tendência CNB associada ao PT, para a gestão 2017-2019 argumenta que:

A UNE sempre foi uma entidade combativa [...] e sempre 

trouxe pautas pros governos, sendo que nos governos PT as 

nossas pautas eram mais atendidas, tanto que os 75% do pré-

sal pra educação era uma pauta da UNE, os próprios processos 

de expansão, foram, em grande parte, construídos pela UNE. 

[...] Nos governos PT nós tínhamos mais diálogo pra 

apresentar isso (RODRIGUES, 2018).

O CONEG indicaria como dito anteriormente por Foltran, uma agenda de lutas da entidade 

que, diante deste cenário do ciclo das articulações, consistia em aprovar um calendário de 

propagação das políticas estatais para o período seguinte. É, nesse sentido, que a UNE 

retomou as movimentações da UNE Volante16 como estratégia de disseminação do REUNI, 

ProUni e FIES.

Na realidade, a UNE Volante cumpriu o papel posterior. Iniciada durante a gestão de Aldo 

Arantes (1961 - 1962) retoma suas atividades mais bem estruturadas em 2005 com a volta da 

discussão sobre a reforma, mas serviu como forma de propagar e defender a Reforma 

Universitária, através de discursos de defesa e democratização da Educação Pública. 

O papel de intermediário assumido por parte do Campo Majoritário, principalmente pela UJS, 

modificou a maneira como as organizações de oposição ao Governo Lula passaram a atuar. 

Isso pode ser percebido de maneira bastante nítida com a saída da Juventude do PSTU, que 

até 2005 configurava uma das maiores forças da entidade e uma das mais importantes forças 

do campo da oposição. Este setor decidiu sair da entidade para construir uma nova entidade17. 

16  Foi uma iniciativa dos anos 1961 que através de uma caravana com os diretores da UNE percorreu o país com 
o objetivo de mobilizar os estudantes em função da Reforma Universitária
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Houve, ainda, o recuo da UJC que, em 2007, passou a frequentar os CONUNEs apenas na 

condição de observador.

As organizações da Oposição de Esquerda que seguiram na participação mais ativa da 

entidade, foram as juventudes do PSOL e alguns coletivos independentes. Estes adotaram 

uma postura de defesa do projeto de democratização do ensino superior, em parte levado a 

cabo pelo campo hegemônico e pela política petista, mas não deixaram de criticar a 

centralidade que a pauta do REUNI, por exemplo, assumia na dinâmica interna das pautas 

governamentais. A questão do alto índice de evasão das universidades e a necessidade de se 

pensar políticas de permanência estudantil, por outro lado, aparecia como eixo prioritário para 

o campo da oposição. 

Para Foltran, o debate da permanência estudantil se tornou a principal pauta do movimento 

estudantil a nível nacional com o processo de expansão da Universidade, mas foi 

potencializado, no ano de 2012, quando se implementou a política de cotas (FOLTRAN, 

2018).

Ou seja, existiam duas táticas de disputa da UNE que passavam pelos programas e pautas de 

cada campo. De um lado, o Campo Majoritário,intimamente ligado ao governo petista, 

responsável por defender as pautas do governo junto aos setores de juventude e ao movimento 

estudantil de forma específica e, de outro lado, o Campo da Oposição de Esquerda, crítico ao 

programa educacional implementado pelo Governo Federal, investiu na apresentação de um 

hall de pautas mais centradas nas deficiências do Plano de Reestruturação, dentre as quais 

tinha maior prioridade o não alcance das políticas do Plano Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES), que para a oposição não permitiria a real democratização do Ensino 

Superior, visto a impossibilidade de permanência do estudante pobre.

As características de formação desses dois grandes campos dentro da UNE, naturalmente, 

reflete o entendimento das organizações sobre a temática. As organizações das quais nos 

apropriamos para compreender o processo da UNE são organizações políticas que têm sua 

intervenção espalhada pelo país, o que permite maior percepção dos resultados do processo de 

17 Assembleia Nacional dos Estudantes Livre (ANEL)
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expansão. Isso também permite que em momentos específicos, pautas locais se destaquem no 

meio do conjunto das problemáticas existentes.

Os setores de oposição se ressentiram de uma certa “falta de combatividade” por parte dos 

setores hegemônicos da UNE, acusando-os de realizar o aparelhamento da entidade através de 

sua proximidade com o Governo Federal. Diante disso, o Campo de oposição de esquerda 

decidiu utilizar os espaços organização coletiva da entidade como instrumento  de 

fortalecimento de suas raízes ideológicas, sobretudo investindo no trabalho de formação 

política e de aproximação com as bases. Percebe-se, portanto, estratégias políticas diversas 

adotadas pelos dois campos da UNE: enquanto o Campo Majoritário centrou esforços na 

implementação dos projetos sociais dos governos PT e legitimou a política de ampliação do 

ensino superior no país frente à opinião pública e aos movimentos sociais, o campo da 

oposição de esquerda optou por continuar disputando a direção da entidade, pontuando as 

críticas tanto ao governo federal quanto às estratégias de mobilização da UJS e juventude do 

PT.

9.1 O PROJETO DE EDUCAÇÃO A PARTIR DA OPOSIÇÃO

Antes de dar início a uma análise mais profunda do programa político do Campo da Oposição 

de esquerda, cumpre retomar brevemente alguns pontos acerca da formação política deste 

campo.

O recorte temporal analisado neste trabalho observa a trajetória do PT à frente do Governo 

Federal, principalmente no que se refere à política de educação no País. Ao compreender a 

característica de partido de correntes, da qual o PT é referência para a esquerda até 2004, o 

processo de ruptura durante os primeiros dois anos de governo, a posição orientada pela 

oposição na qual as tendências que romperam com o partido e que se organizaram enquanto 

PSOL, mas principalmente a cautela que as organizações tiveram nos primeiros anos de 

mandato do Presidente Lula de caracterizá-lo como governo liberal, nos permite admitir que 

há, por parte da oposição, avaliação política e crítica sobre as políticas em debate acerca da 

educação.
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A disputa política existente a partir do tensionamento do campo governista (UJS, Kizomba, 

Mudança e Reconquistar a UNE) e o campo de oposição (Juntos!, Vamos à Luta! Rua e UJS) 

tem um recorte ainda mais específico quando trata o projeto defendido por cada um. Em 

2005, por exemplo, a UJC estabeleceu uma nova relação com a UNE e passou a entender a 

entidade como um espaço de negação do projeto apresentado pelo governo para as 

Universidades. Dessa crítica surgiu o “Movimento Universidade Popular” (MUP), que 

pretendia ser uma alternativa para agregar os setores insatisfeitos com os rumos tomados pela 

entidade, sob liderança da UJS.

O MUP consiste em um projeto anticapitalista de Universidade. Em texto publicado pelo site 

do PCB, o MUP é apresentado como a radicalização de um projeto universitário que pretende 

construir “uma universidade pública, com acesso universal, democrática em sua gestão, que 

articule ensino, pesquisa e extensão e responda às reais demandas da sociedade”. Mas, mais 

do que isso, entende que no modelo burguês de estruturação da Universidade, os limites 

existentes para implementação deste modelo de Universidade que, em tese, também estaria 

sendo defendido pelo projeto do governo Lula, não são meros limites, mas pontos 

fundamentais de um modelo de universidade excludente e elitista, estruturado para reproduzir 

as desigualdades sociais.

Apesar de entender que a busca por um modelo democrático de Universidade passava por um 

rompimento com o sistema vigente, ou seja, o sistema capitalista, a UJC optou por não 

dimensionar sua política a partir de um rompimento institucional com a UNE. Houve, no 

entanto, um afastamento da entidade, pelo menos no que diz respeito aos aspectos eleitorais e 

de disputa política burocrática, durante os anos de 2005 a 2013, período durante o qual se 

colocou no papel de observador dos espaços promovidos pela UNE e, sempre que possível, 

intervenções no sentido de defender o projeto de Universidade Popular.

Já as organizações  impulsionadas pelo PSOL, produziram durante os anos de governos PT, 

tensionamentos que, tal qual a leitura do PCB, indicavam um processo de reestruturação da 

universidade muito alinhado com o projeto liberal para a educação brasileira, referenciado, 

inclusive, pela cartilha do Banco Mundial, que transferia à iniciativa privada a 

responsabilidade do Estado em relação à manutenção da educação superior brasileira.
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A construção programática da Oposição de Esquerda tinham como eixo base a reestruturação 

da universidade, passando pela democratização dos processos decisórios e por uma política de 

assistência estudantil que desse conta de cumprir o acesso à universidade por parte das 

camadas mais pobres da população brasileira, mas que isso se desse através da educação 

pública.

Na prática, não se tratava apenas de divergências programáticas, mas sim ideológicas. O 

programa apresentado pelo Governo Federal e defendido pela UNE, tinha por objetivo os 

pontos também mirados pelas organizações da O.E. A questão apontada pela oposição que 

estruturava um posicionamento contrário ao defendido pelo governo, diz respeito a, em 

primeiro lugar, o método. Não havia o entendimento de que o processo de ampliação 

implementado pelo REUNI fosse, de fato, democratizante. Segundo dados do Inep, em 2014, 

49% dos estudantes matriculados nas Universidades evadiram, o que Foltran aponta já ser 

uma consequência da maneira pela qual se tratava a política de permanência estudantil 

(FOLTRAN, 2018).

Em linhas gerais, as principais críticas neste sentido tratavam da infraestrutura física para 

garantir a permanência do novo perfil de ingressantes na universidade. Além das críticas a 

respeito da política de permanência estudantil, a O.E. fazia uma crítica sobre o tratamento ao 

qual o Governo, através da reforma, dava às Instituições de Ensino Superior (IES): “Libera 

geral pros tubarões e abre as portas para o capital estrangeiro; Legaliza o ensino à 

distância, as fundações e cursos pagos nas públicas; Reduz o financiamento público; [...]” 

(FOE, 2005, p. 2).

A escolha das organizações apoiadas pelo PSOL entendiam a UNE como uma importante 

força política dos estudantes, que deve ser disputada continuamente. Comportaram-se, nesse 

sentido, coerentemente com esta postura. A composição de uma nova entidade, caminho pelo 

qual seguiu o PSTU ou a ausência da disputa, que foi a opção do PCB, no entendimento da 

então Oposição de Esquerda, permitia fácil implementação das políticas liberais da agenda do 

governo. Por outro lado, a consolidação de frentes de resistência interna, embora menos fortes 

que o Campo Majoritário, permitiria uma inserção nas bases do movimento estudantil para 
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além da capacidade da inserção partidária, o que, no seu entendimento, era a melhor estratégia 

a ser adotada.

A busca por inserção nas bases do movimento estudantil se deu visto à concepção de que, de 

fato, a relação existente da UJS com a UNE era muito burocratizante. Foltran relata que a 

atuação da UJS na UNE se profissionalizou de maneira intensa e que tal profissionalização 

deu à UJS condições de impedir os ascensos de outras organizações, incluindo as forças de 

seu próprio campo político, o que o campo da oposição a buscar um outro caminho para a 

conquista da hegemonia da entidade.

A hegemonia política da UJS se traduz em números, mas é limitante por não transcender a 

uma hegemonia política, já que de modo geral, suas vitórias congressuais não representavam 

programaticamente a base dos estudantes, sendo assim, cabia à oposição construir, através das 

entidades de base e de uma atuação independente, como a organização de seminários próprios 

do campo, uma agenda de defesa de um projeto popular para a universidade.

9.2 O PROJETO DE EDUCAÇÃO DEFENDIDO PELA DIREÇÃO MAJORITÁRIA 

DA UNE

O Campo Majoritário da UNE consiste na gestão de 2017 - 2018 por uma unidade entre as 

forças mais expressivas do PT, com exceção do coletivo Reconquistar a UNE, e a UJS. Tal 

composição possui, diferentemente do campo de oposição, maior instabilidade política 

causada principalmente pela juventude da Articulação de Esquerda. Ao longo dos últimos 15 

anos as correntes pertencentes à base dos governos petistas se unificam apenas nos anos de 

2013 a 2017. A bem da verdade houve por parte das juventudes do PT maior resistência em 

compor um campo com a UJS, muito devido as críticas existentes quanto ao aparelhamento 

da UNE e a grande dificuldade de promover mobilizações massivas (RODRIGUES, 2018).

Com o passar do tempo e com o avanço do programa petista para a educação brasileira, a UJS 

consegue empreender uma incorporação das forças petistas para seu campo e é assim que ano 

a ano o campo majoritário se fortalece. No ano de 2003 a UJS contava apenas com forças 

inexpressivas do movimento estudantil e lidava com a oposição de todas as correntes petistas 

que estava dispersa em duas chapas, uma chapa puramente do PT e outra em aliança com o 
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PSTU. em 2005 com a dissidência interna do PT, suas juventudes disputam as eleições 

diluídas em três chapas, o Mudança se alia a UJS, enquanto o Reconquistar a UNE se alia a 

UJC e a Kizomba opta por uma candidatura individual, que no CONUNE seguinte deixa de 

ser e passa a compor juntamente com a UJS. Neste ponto a Oposição de Esquerda já Havia se 

formando enquanto campo, assim a UJC deixou o Reconquistar a UNE, sozinha para as 

eleições seguintes. É somente em 2013 que UJS e PT estão totalmente alinhados na disputa da 

entidade. O que não perdura muito e baseado em diferentes leituras táticas sobre o CONUNE 

de 2017, o Reconquistar a UNE torna a se lançar individualmente a disputa da UNE18.

O programa petista no Governo Lula trazia pautas de democratização bastante latentes nas 

políticas públicas. O processo de Reestruturação da Universidade tinha como norteador tal 

pauta. Na UNE o entendimento acerca do processo do REUNI, é de que a política de 

expansão universitária consiste em etapas que precisam ser implementadas para possibilitar o 

avanço de do projeto maior. Erika Rodrigues argumenta que:

O processo de expansão da universidade no Brasil não é capaz 

de se esgotar em um curto período de tempo, a gente ta falando 

de uma universidade que passou por um processo de 

precarização durante todos os anos 1990. Pra gente de verdade 

conseguir que os filhos dos trabalhadores brasileiros se formem 

na universidade, a gente precisa criar mais campi, criar mais 

cursos, implementar horário noturno. Esse é o primeiro passo. 

(RODRIGUES, 2018)

O programa da majoritária tinha por premissa a implementação das políticas de expansão 

através de várias frentes de políticas públicas. No que tangia as universidades públicas, parte 

desse processo envolvia a disputa por recursos provenientes de outras políticas do Governo 

18 2017 é o primeiro CONUNE em que o Campo Majoritário passa a se enquadrar como oposição ao governo 
desde 2003. Para o coletivo Reconquistar a UNE a chapa da UJS devia ter como eixo prioritário a defesa de Lula 
e da pauta do “Lula livre”, prioridade esta que não esteve presente na chapa da UJS com Kizomba e Mudança, 
fazendo com que a Articulação de Esquerda optasse por se lançar independente nas eleições.
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Federal, foi assim que o pré-sal se tornou importante fonte de recurso de disputas. No entanto 

as organizações da majoritária debatiam um aspecto pouco explorado pela oposição e que 

também estavam enquadrados no processo do REUNI que se debruçava sobre as 

universidades privadas.

De forma geral o campo da oposição entendia que as políticas de expansão deviam estar 

focadas na expansão das vagas das universidades públicas, já a direção majoritária19 entendia 

que as universidades privadas poderiam contribuir para democratizar o acesso à Universidade. 

Leitura esta que era compartilhada pelo Governo Federal.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na dinâmica dos movimentos sociais brasileiros onde há ora consonância com os movimentos 

sociais do mundo, ora enfrentam conjuntura política distinta e que, por vezes, seguia na 

contramão do mundo, compreender o movimento estudantil trata-se de observar as 

fragilidades do que se tem, no conjunto da sociedade, como mais fundamental de uma 

sociedade que é a educação.

Neste sentido buscamos reconstruir o trajeto histórico percorrido pelo movimento estudantil 

brasileiro desde o principal marco da sistematização da luta organizada dos estudantes que foi 

a fundação da UNE nos 1930. Entendendo que o passado da entidade nos permitiria entender 

em parte as tensões e as consolidações programáticas existentes no recorte temporal a qual 

este trabalho buscou estudar.

É fácil perceber que desde o início a participação de uma entidade nacional de representação 

na área da educação, teve uma importante participação nas políticas públicas brasileiras. A 

juventude universitária brasileira esteve durante décadas sensível ao que tocava politicamente 

a realidade social no Brasil sem ausentar das diversas possibilidades de intervir nessa 

realidade.

19 Vale relembrar que em 1981 a direção majoritária da UNE (organizada presidida por Aldo Rebelo que veio a 
fundar a UJS) reavaliou sua postura sobre a participação das Universidades Privadas no acesso aos recursos 
públicos direcionados à educação, introduzindo o debate de subsídios de mensalidades.
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A UNE esteve presente nas disputas de projetos de Brasil desde sua criação e, seguramente, 

tem um papel fundamental no que hoje temos estabelecido na realidade brasileira. Sua 

atuação esteve permeada pela participação dos mais diversos grupos da juventude, grupos 

estes que sofreram influências de movimentos sociais diversos, partidos políticos e da própria 

conjuntura política do país.

A entidade, em si, passa por disputas que buscam cumprir uma agenda política que tem como 

eixo central a educação, mas que não se esgota nesta temática. Muito pelo contrário a 

demanda política latente no Brasil faz da atuação da UNE mais ampla atendendo a temáticas 

diversas.

De fato a consolidação da referência política na UNE é percebida pela sua grande capacidade 

de mobilização política não só de estudantes, mas também da juventude. Vale lembrar que 

antes dos anos da expansão universitária, o quantitativo de estudantes brasileiros bastante 

inferiores do que as mobilizações convocadas pela UNE.

Este panorama remete a uma construção de mobilização que parte das temáticas sensíveis a 

sociedade brasileira e principalmente a juventude, mas também é importante creditar tal 

capilaridade a participação de outros agentes políticos no processo de mobilização da UNE.

A história da entidade foi construída através de mobilizações e construções programáticas que 

a tornam referência para estudantes e organizações políticas de todos os tipos e é por esta 

razão que se tem na UNE a principal arena sistemática de disputa da juventude. Partidos 

políticos, coletivos setoriais, entidades representativas e estaduais, passaram a compor a UNE 

no período pós ditadura por reconhecer nela, a força de mobilização que possibilitaria os 

avanços programáticos dessas organizações.

A mudança de atuação de atuação da UNE nos anos de governo Lula mudou a correlação de 

forças internas da entidade e o papel da UNE nas relações sociais. A entidade passou de 

mobilizadora sob a lógica de um programa, até então, tido como radicalizado para um 

programa que tem como orientação o programa educacional do governo agindo como 

apoiador e legitimando a implementação dessas políticas.
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A mudança dessa correlação de forças para com o governo passa é salientada pela mudança 

da correlação interna das disputas. Nos períodos que antecederam o governo Lula, havia 

disputa política na UNE que de modo geral tratavam pontos de divergências que tratavam, 

sobretudo o método de atuação e modelo de entidade. Nesse caso as tendências petistas e a 

UJS protagonizaram esses tensionamentos. Com a entrada do PT no Governo Federal houve 

adesão ao governo por parte da UJS, o que coloca, em teoria, as tendências petistas e a UJS 

no mesmo campo político, embora ainda fossem presente as divergências entre ambas e tenha 

demorado a se expressar na composição de chapas. A volta de uma disputa mais acirrada só 

foi percebida novamente com a criação de uma nova organização política dissidente do PT. 

Que por sua vez também possuíam suas tensões internas

Tal entendimento se faz importante para compreender a agenda política da entidade e das 

organizações que a compõe. Numa análise interna é possível perceber as divergências 

programáticas, não só entre os campos políticos que são possíveis identificar nas disputas das 

arenas, mas também no interior desses campos, que consequentemente, cumprem papel 

importante para entender a dinâmica de alianças ocorridas nos anos de recorte deste trabalho.

Os entendimentos produzidos no interior das organizações passam por mudanças ao longo 

 dos anos. Vejamos os motivos e os marcos históricos que nos permitem analisar esse 

processo. O Governo Lula é eleito em 2002 e logo no início de seu mandato enfrenta uma 

crise interna no partido que culmina na dissidência de alas mais à esquerda do partido. Esta 

dissidência transbordou para a organização e as disputa da UNE. Em 2003, com a saída de 

diversas correntes do partido e a fundação do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), parte 

do campo que, mesmo não compondo a direção majoritária, estava no apoio ao Governo 

Federal, passa ao campo de oposição. Com o avançar dos anos e a intensificação das medidas 

liberais do Governo Lula, que na educação se traduzem em políticas de fortalecimento das 

empresas de ensino através do FIES e, principalmente, pelo Programa Universidade para 

Todos (Prouni), o campo de oposição muda seu entendimento sobre o governo. Se no 49º 

CONUNE, realizado em 2005, esta recém oposição aponta erros e equívocos do governo que, 

segunda suas teses, ainda se configura como um governo de esquerda e dos trabalhadores, em 

2007 o tom é de denúncia contra um governo que para os setores de oposição deixaram de 

 compor o campo da esquerda brasileira. Entendimento este que o campo de apoio ao governo 
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diverge, apesar do discurso de ainda haver necessidade de conciliação com a burguesia, este 

campo passa a reivindicar os avanços e conquistas sociais produzidos pelas políticas de 

governo, ignorando o cunho ideológico empregado em tais políticas. Ponto este que a 

oposição entende ser, de forma fria, prova da degeneração do governo petista em relação ao 

espectro socialista, do qual reivindicou por bastante tempo. 

Outro ponto fundamental é a compreensão do papel e da ação do Estado durante o governo 

petista. gerando tensionamento no sentido de que o governo ou traiu as pautas, a história, bem 

como a base popular de seu eleitorado que o elegeu ou precisou dialogar com setores 

adversários da burguesia na intenção de viabilizar conquistas e avanços sociais, só possíveis 

com a diminuição do conflito do Estado com a burguesia. Desta forma, o campo da oposição 

de esquerda da UNE (O.E.) entende o governo popular do PT como uma conciliação de classe 

que implementa a pauta neoliberal em demasia. Entendimento tratado como radicalizado pelo 

Campo Majoritário da entidade que, como pudemos perceber, desenvolveu uma relação 

próxima e bastante amigável com o governo. Para estes, o diálogo com a burguesia se fazia 

necessário para possibilitar o desenvolvimento econômico que permitiria políticas de 

desenvolvimento social com efetividade. 

Por fim faz-se importante pontuar que as políticas e a atuação da UNE a qual trata o recorte 

histórico deste trabalho são bastante recentes, o que nos permite apenas um olhar ainda 

limitado acerca dos desdobramentos mais qualitativos dos esforços envolvidos neste processo. 

Junto a isso cabe salientar as preocupações e esforços que ambos os campos empreenderam 

em produzir análises possíveis na construção da história de 8 anos de governo Lula e mais 6 

anos de desdobramentos de suas políticas sob o mesmo eixo ideológico. De forma concreta a 

captação dessas análises se deu de maneira minimamente destoante, visto a dificuldade de 

levantamento bibliográfico e acesso a fontes primárias.
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