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RESUMO 
  

 
 

Estudo de caso dos tipos documentais contidos no acervo da Chapa Estudantil 
Reação, Trabalho e Atitude (CERTA), da Escola Técnica Estadual Henrique Lage. 
Apresenta breve histórico sobre o movimento estudantil no Brasil, desde o século XVIII 
até a Primavera Secundarista de 2015, destacando a atuação dos estudantes nos 
diferentes períodos. Contextualiza a trajetória da CERTA e do movimento estudantil 
secundarista através da sua documentação, nas datas limite de 2008 a 2010. 
Evidencia o desenvolvimento da diplomática clássica para a contemporânea, bem 
como sua influência enquanto instrumento de identificação dos documentos 
compreendidos no acervo. Ressalta o princípio da proveniência como fundamental 
para preservar a organização dos documentos. Expõe a metodologia inicial de 
organização do acervo, e reorganiza sua documentação através da análise tipológica. 
Aponta para o fato da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) não 
estabelecer parâmetros padronizados para custodiar documentos produzidos pelos 
grêmios estudantis em seu estatuto base, analisando o aumento da produção 
documental a partir da década de 2010, principalmente em função do 
desenvolvimento tecnológico e domínio das ferramentas pelos estudantes. Propõe 
que a entidade discuta novas metodologias capazes de assegurar a centralização do 
maior número possível de documentos estudantis, em conjunto com profissionais 
especializados em ciência da informação. 

 
 
 
 
 
 

Palavras Chave: Análise arquivística. Tipo documental. Grêmio estudantil. 
Entidade coletiva. Memória coletiva. 



RESUMEN 
 

 
 

Estudio de caso de los tipos documentales contenidos en el acervo de la Chapa 
Estudiantil Reacción, Trabajo y Actitud (CERTA), de la Escuela Técnica Estadual 
Henrique Lage. Presenta breve historia sobre el movimiento estudiantil en Brasil, 
desde el siglo XVIII hasta la primavera Secundaria de 2015, destacando la actuación 
de los estudiantes en los diferentes períodos. En el marco de la evaluación de los 
documentos comprendidos en el acervo, se refleja la trayectoria de la CERTA y del 
movimiento estudiantil secundario a través de su documentación, en las fechas límite 
de 2008 a 2010. Evidencia el desarrollo de la diplomática clásica para la 
contemporánea, así como su influencia como instrumento de identificación de los 
documentos comprendidos en el acervo. Resalta el principio de la procedencia como 
fundamental para preservar la organización de los documentos. Expone la 
metodología inicial de organización del acervo, y reorganiza su documentación a 
través del análisis tipológico. En el caso de los estudiantes de secundaria, no se 
establecen parámetros estandarizados para custodiar documentos producidos por los 
gremios estudiantiles en su estatuto base, analizando el aumento de la producción 
documental a partir de la década de 2010, principalmente en función del desarrollo 
tecnológico y dominio de las herramientas por los estudiantes. Propone que la entidad 
discuta nuevas metodologías capaces de asegurar la centralización del mayor número 
posible de documentos estudiantiles, en conjunto con profesionales especializados en 
ciencia de la información. 

 
 
 
 
 

 
Palabras clave: Análisis archivístico. Tipología documental. Grêmio 
estudiantil. Entidad colectiva. Memoria colectiva. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O movimento estudantil sempre esteve presente nos momentos de 

manifestação cultural e social em todas as partes do globo, principalmente quando as 

intenções políticas de uma parcela minoritária da sociedade prevalecia frente aos 

anseios populares. Foram inúmeras as vezes em que no Brasil, estudantes 

secundaristas e universitários uniram a população para lutar por mais direitos e 

igualdade, bem como para lutar contra retrocessos impostos verticalmente por uma 

classe política que num sentido geral, não representa os anseios das camadas mais 

populares da nação. 

Mesmo que por vezes o movimento estudantil pareça inexistente ou incapaz de 

enfrentar as densas batalhas impostas pelo cotidiano, ele sempre se fez presente nas 

mais diversas frentes, inclusive dentro dos grêmios estudantis nas escolas mais 

longínquas, onde seus integrantes sequer têm o conhecimento de um movimento mais 

amplo e organizado por parte dos estudantes. Mendes Jr. (1981, p.9) esclarece que 

 
[...] a participação política estudantil na vida brasileira não se dá de forma 
contínua ou crescente, mas sim obedece a fases de fluxo e refluxo. Este 
fenômeno, aliás, não é absolutamente privativo do movimento estudantil: 
todos aqueles que se dedicam ao estudo da História dos movimentos sociais 
sabem que estes movimentos apresentam momentos "privilegiados" em que, 
por fatores conjunturais, eles crescem, abandonam sua aparente letargia e se 
transformam nas grandes molas propulsoras do desenvolvimento histórico. 

 

A intenção de elaborar o presente trabalho monográfico partiu da percepção de 

que não há quantidade significativa de produção acadêmica que manifeste a 

necessidade de construir métodos para a organização do acervo produzido pelo 

movimento estudantil, principalmente o dos secundaristas. Desta forma, tive a 

oportunidade de apresentar a documentação produzida e acumulada pela gestão do 

grêmio estudantil da Escola Técnica Estadual Henrique Lage, entre os anos de 2008 a 

2010. Esta era a época em que a gestão da Chapa Estudantil Reação, Trabalho e 

Atitude (CERTA) esteve à frente do grêmio da escola, em um momento de turbulência 

nos âmbitos escolar e estudantil no estado do Rio de Janeiro. 

Quando da nossa saída da gestão, no final de 2010, compreendemos que seria 

de muita imprudência se deixássemos toda a documentação na escola, visto que era 

frequente e, até então, habitual que os grêmios estudantis eliminassem os 

documentos retroativos à sua gestão, extinguindo repentinamente da história todo o 
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esforço feito para construer uma escolar mais democrática e plural, em prol das 

necessidades coletivas do momento. 

Nesse sentido, decidimos custodiar nossa própria documentação acumulada, 

pois não queríamos abandonar os registros daquele que se caracterizou como um 

momento de grande relevância para a história da escola, que estava realocando a 

sede do ensino técnico provisoriamente pela primeira vez desde sua fundação, em 

decorrência do grande investimento do governo do estado do Rio de Janeiro em obras 

que trouxeram benefícios para todos os segmentos da instituição no momento. Este 

enredo não poderia ser ignorado por um simples desalinho. 

Com o passar dos tempos, a gestão CERTA acabou se consolidando como 

uma força do movimento estudantil na cidade de Niterói, ao iniciar a construção de 

grêmios em escolas próximas à sua unidade de ensino. Esta aproximação com os 

grêmios acabou por fortalecer sua participação nos três congressos estudantis que a 

chapa participou, nos âmbitos municipal, estadual e nacional. Entretanto, o objeto de 

pesquisa deste trabalho será unicamente a documentação produzida pelo grêmio 

estudantil, no decorrer de suas atividades nas escolas técnica e fundamental do 

Henrique Lage. 

Minha participação nas atividades desenvolvidas pelo grêmio acabou me 

permitindo fazer uma análise retroativa do contexto de produção da documentação, o 

que se mostrou de grande utilidade para a consecução deste trabalho. Após a decisão 

de fazer o curso de Arquivologia, tive a oportunidade de unir vivências na prática do 

movimento estudantil secundarista, com o acúmulo teórico de conhecimentos 

adquiridos na universidade. O resultado foi a apresentação desta monografia que, por 

esse motivo, intencionou fazer a identificação dos tipos documentais produzidos pela 

gestão, enquanto entidade coletiva. 

A busca pelo resgate da memória estudantil no Brasil não é recente e tampouco 

sua discussão. Entretanto, a falta de debates específicos sobre a organização da 

documentação produzida, somada à frequente falta de verbas disponibilizadas para 

sua viabilização e também à falta de uma política global de preservação documental, 

acabam por inviabilizar toda a discussão que aparenta adquirir fundamento de tempos 

em tempos. 

Apesar da pouca idade dos estudantes ao ingressar no movimento estudantil 

secundarista, isto não impede que sua militância produza documentos e atividades 

nos mais variados tipos e suportes. Especialmente no momento atual, em que o 
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manuseio de ferramentas tecnológicas por parte da juventude os possibilitam criar 

conteúdo dos mais variados, desde as tradicionais e históricas manifestações internas e 

passeatas estudantis, à documentários e outras produções digitais sem os exigir 

grande esforço. Conforme afirmou Antônio Houaiss na introdução do livro O Poder 

Jovem, de Arthur Poerner, 

 
[...] cada estudante brasileiro de hoje tende a saber [...] que a história do seu 
povo, que a sua (de seu povo e dele, indivíduo) história tem sido uma 
continuada história de imposições externas às suas vocações e que só 
através da luta crescente contra essas imposições poderá ele - povo ou 
estudante - realizar-se a si mesmo, conforme sua vocação. A categoria 
histórica "estudante brasileiro" é, assim, necessariamente uma categoria 
problemática e tende a ser, hoje em dia, necessariamente uma tomada de 
consciência social, vale dizer, política. O estudante brasileiro se defronta, 
hoje, na medida em que penetra a sua problemática, com esta antinomia: ou 
me realizo com o meu povo, ou me realizo contra o meu povo. Ou me 
identifico com o destino do meu povo, [...] ou me dissocio do destino do meu 
povo, juntando-me [...] aos que exploram esse povo. Mas já aí terá tido uma 
luz da natureza da problemática e não poderá furtar-se a uma consciência 
inquieta: ao dissociar-se desse povo, ao juntar-se aos que o exploram, saberá 
que esse povo sairá um dia vencedor (HOUAISS, 2004, p. 28,29). 

 

É nesse contexto que surge a oportunidade de se discutir, uma vez mais, sobre a 

real importância de preservar a documentação estudantil secundarista, onde o acesso 

ao seu conteúdo, seja físico ou digital por parte de pesquisadores, possa gerar novas 

percepções históricas sobre esse movimento primordial para a compreensão das 

atividades da juventude nas escolas. 

Deste modo, o objetivo geral deste trabalho se consiste em identificar os tipos 

documentais contidos no acervo produzido pela gestão CERTA. Para atingir o 

objetivo, será necessário criar um banco de dados discriminando as informações 

presentes nos documentos, tais como as datas, título, espécies e tipos documentais, 

bem como o órgão/entidade produtora da documentação recebida. A apresentação 

desses dados se dará através da exposição de uma lista de espécies e tipos 

documentais, expostos sob a forma de apêndice de pesquisa. 

Também foi constatada a falta de literatura referente à organização de acervos 

coletivos, em especial os de movimento estudantil secundarista. Desta forma, o 

trabalho também teve por objetivo expor a necessidade de haver um debate orgânico 

entre entidades secundaristas e profissionais da informação, com a intenção de 

propor novas e robustas políticas de preservação documental no âmbito estudantil, 

especificamente.  
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Face ao exposto, devido à minha participação direta em alguns dos 

acontecimentos aqui mencionados e devido à conjuntura política ímpar pela qual 

estamos a passar, devo dizer que me identifico com os ideais originários das camadas 

populares da nação e, sinceramente, espero que isto não prejudique a compreensão 

do trabalho. 

 
 
 

2. UM BREVE HISTÓRICO DO MOVIMENTO ESTUDANTIL 

 
 

2.1 MOVIMENTO ESTUDANTIL NO BRASIL1
 

 

O movimento estudantil, tal como o conhecemos, se estruturou a partir da 

década de 1930, quando houve a centralização de suas lutas a partir de uma entidade 

específica, a União Nacional dos Estudantes (UNE). Mas isso não significa dizer que a 

manifestação pública de estudantes tenha se iniciado nessa época. O primeiro 

registro de movimentação estudantil no país nos remete à 1710. Na ocasião, 

estudantes secundaristas do Colégio Jesuíta do Rio de Janeiro defenderam a 

desguarnecida capital da cidade, sitiada pelo navio corsário do francês Jean François 

Duclerc. Munidos de paus, pedras e algumas espingardas, capturaram e prenderam 

todos os seus adversários, que surpreendidos pela emboscada, foram inicialmente 

encaminhados para suas próprias escolas. 

Nesta época, os filhos da aristocracia tinham somente duas opções de estudos 

na colônia: ou permaneciam semianalfabetos, ou se formavam de acordo com as 

ideias inquisitoriais dos padres jesuítas. Posteriormente, os que buscavam dar 

prosseguimento em seus estudos deviam emigrar, mais comumente da colônia para 

Coimbra, na metrópole, ou para Montpellier e Bordeaux, na França. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Tópico baseado sobretudo nos livros O Poder Jovem, de Arthur Poerner (2004), e Movimento Estudantil 
no Brasil, de Antonio Mendes Jr. (1981). 
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Foi a partir de mudanças empreendidas na Universidade de Coimbra que 

alguns estudantes começaram a buscar uma nova maneira de abordar o Brasil, 

inicialmente através dos jovens aristocratas universitários. Segundo Mendes Jr. 

(1981), 

 
Foi a expulsão dos jesuítas das escolas de Portugal, levada a efeito pelo 
Marquês de Pombal (em 1759), bem como a reforma da Universidade de 
Coimbra, [...] que modificou completamente o panorama cultural lusitano. Os 
novos professores das Faculdades não falavam a linguagem ultrapassada dos 
jesuítas: falavam a linguagem de Voltaire, Diderot, Rousseau, D’Alembert, 
Turgot, Montesquieu. Tinham, no dizer de um historiador, “... as palavras, a 
pose, a indumentária, os livros e a revolta da mocidade francesa”. 

 
Como o caso do mineiro José Álvares Maciel, membro do clube secreto dos 

doze2, que regressara ao Brasil formado em Ciências Naturais, aos 28 anos. Ele foi o 

mais jovem membro da Conjuração Mineira (1789), sendo também o maior entusiasta 

da ideia de um país livre do jugo português, recrutando para o grupo lideranças como o 

alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, único a morrer após o fracasso da 

Conjuração, sendo considerado posteriormente um mártir da Independência do Brasil. 

Com a vinda da Corte real portuguesa para o Brasil, em 1808, começaram a 

surgir os primeiros cursos de ensino superior em território nacional. Ameaçados pela 

tropa francesa de Napoleão e pressionados pelos interesses ingleses, a família real 

precisou reorganizar a estrutura político-administrativa de sua colônia. Uma das 

primeiras medidas adotadas foi criar as faculdades de Medicina em Salvador e no Rio 

de Janeiro, e posteriormente, as Academias de Direito de Olinda e São Paulo, em 

1827. Este foi o primeiro passo para o desenvolvimento de um movimento estudantil 

no país, haja visto a oportunidade de discutir assuntos referentes ao contexto político 

e social em vigência. 

À época, a necessidade dos estudantes exporem seus ideais nacionalistas e 

constitucionalistas para a sociedade contribuiu para o surgimento da imprensa 

acadêmica de caráter político, nas cidades de Olinda e São Paulo. As pautas 

estudantis do momento se voltaram contra o lusitanismo e absolutismo do imperador 

Dom Pedro I, até o momento de sua abdicação ao trono, em 7 de abril de 1831. 

Durante o período regencial no Brasil (1831-1840), houve pequenos indícios da 

participação de estudantes, como na Revolução Farroupilha (1835-1845) e na 

Sabinada (1837-1838), embora sem muito protagonismo dos mesmos. 

                                                
2 O clube secreto foi fundado em 1786, por doze estudantes brasileiros residentes no exterior, para lutar 
pela independência do Brasil. 
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Ainda de acordo com Poerner (2004), a fase foi caracterizada por poucas 

manifestações estudantis, acenando para uma característica comum à época, que era 

a falta de pautas específicas para suas lutas. Os estudantes então viviam momentos 

de serenidade política, o que favoreceu o surgimento de diversas associações 

literárias, como a Sociedade Epicurea, da qual faziam parte José de Alencar e José 

Bonifácio. Outras associações também ganhavam forma, como o Ensaio Filosófico 

Paulistano e o Ateneu Paulistano. 

Foi através da produção poética que os estudantes identificaram uma maneira 

mais eficaz de propagarem seus ideais libertários. Na década de 1850, a população 

desejava cada vez mais a abolição da escravatura e a proclamação da República, 

ideais que por vezes se assimilavam a um só, no ideário popular. Neste período, a 

poesia obteve um contorno mais social, podendo-se considerar o jovem Castro Alves, 

o “poeta dos escravos”, como um dos grandes ícones dessa fase. 

Em 1901, foi criada a Federação dos Estudantes Brasileiros. Embora com curto 

tempo de atuação, esta associação marcou o início da organização de estudantes a 

partir de entidades coletivas, mesmo que regionalmente. Em 1910, foi realizado o 1º 

Congresso Nacional de Estudantes, em São Paulo. Entretanto, somente em 1920 o 

Brasil instituiu, de fato, sua primeira universidade. Tratava-se da Universidade do Rio 

de Janeiro, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que fundiu as 

Faculdades de Medicina e Direito com a Escola Politécnica. 

Mas foi a década de 1930 que trouxe significativas mudanças na forma de 

organização dos estudantes. Esta começou com a derrubada do então presidente da 

República, Washington Luís, e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, dando fim à 

oligarquia dos cafeicultores paulistas, membros do Partido Republicano Paulista 

(PRP). Em sua primeira atitude, Vargas nomeou interventores federais para assumir 

os governos dos estados, causando insatisfação em muitos oligarcas regionais, 

principalmente os paulistas. Segundo Mendes Jr. (1981), tal decisão 

 
[...] foi sem dúvida um erro tático de Getúlio, deixar de nomear um dos 
políticos do Partido Democrático de São Paulo, adversário do PRP, pois, com 
isso, consolidaria a divisão no seio da classe dominante paulista. Agindo 
como agiu, Vargas obteve justamente o efeito contrário, reaproximando os 
dois partidos e solidificando uma Frente Única antigetulista. 

 
Esta Frente Única lançou em 1932, campanha para propor uma Assembleia 

Constituinte, a fim de reconquistarem a autonomia de São Paulo. Rapidamente, os 

estudantes locais apoiaram a ideia, armando-se contra o interventor, naquela que foi a 
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primeira prova de fogo do governo Vargas. Foi em uma das batalhas campais que, em 

24 de maio de 1932, morreram em combate quatro universitários: Miragaia (Euclides 

Miragaia), Martins (Mário Martins de Almeida), Dráusio (Dráusio Marcondes) e 

Camargo (Antônio Américo de Camargo), cujas iniciais, MMDC, formariam a maior e 

mais importante organização armada pró-constituinte. Após três meses de sangrentas 

lutas, o movimento e o levante foram dizimados, reestabelecendo-se a ordem no 

estado. 

Entretanto, assim como todas as demais organizações que precederam a 

fundação da UNE, o MMDC também não teria uma adesão a nível nacional, pois 

buscavam resolver apenas problemas regionais, sendo criados e extintos de acordo 

com o contexto político do momento. Então, em 11 de agosto de 1937, estudantes de 

82 associações universitárias e de sete estados brasileiros fundaram, na Casa do 

Estudante do Brasil, a entidade que buscou unificar todas as pautas em uma só. A 

solenidade do 1º Conselho Nacional dos Estudantes foi aberta pelo então ministro da 

Educação Gustavo Capanema. Seu primeiro presidente oficial foi o gaúcho Valdir 

Ramos Borges (ARAUJO, 2007; POERNER, 2004). 

 
 
2.2 ATUAÇÃO SECUNDARISTA NO MOVIMENTO ESTUDANTIL 

 

 
Já na década de 1940, os estudantes secundaristas conseguiram se estruturar 

nacionalmente, fundando também uma entidade que representasse suas pautas e 

lutas. Estes já se encontravam organizados em diversos estados e municípios do país, 

como na cidade do Rio de Janeiro, onde foi fundada a Associação Metropolitana dos 

Estudantes Secundários (AMES)3 em 13 de junho de 1939, sendo esta a mais antiga 

entidade secundarista do Brasil (CINTRA; MARQUES, 2009). 

Seu 1º Congresso Nacional dos Estudantes Secundários aconteceu entre os 

dias 21 e 25 de julho de 1948 na Praia do Flamengo nº 1324, e em seu último dia foi 

aprovado o estatuto e a primeira direção da entidade, presidida pelo paraibano Luiz 

Bezerra de Oliveira Lima. A entidade foi batizada de União Nacional dos Estudantes 

                                                
3 Atualmente, a entidade chama-se Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas do Rio de 
Janeiro. 
4 Até 1942, o local era a sede do Clube Germânia, tradicional reduto de simpatizantes nazi-fascistas da 

época, quando foi ocupado por militantes da UNE. Mais tarde, no mesmo ano, o presidente Getúlio 
Vargas concedeu o prédio à UNE, oficializando-a como a entidade representativa de todos os 
estudantes brasileiros (MÜLLER; REZENDE, 2011). 
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Secundários (UNES), mas já no 2º Congresso, seu nome foi alterado para União 

Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) devido ao fato de favorecer a 

distinção entre as duas entidades nacionais de representação estudantil (MÜLLER; 

REZENDE, 2011). 

Após sua fundação, o movimento estudantil secundarista conseguiu articular 

mais amplamente suas pautas, que começaram a ser defendidas de maneira 

homogênea pelo país. Entre 1947 e 1953 eclodia no Brasil a campanha “O Petróleo É 

Nosso”, e os estudantes secundários tiveram atuação decisiva para garantir a 

soberania nacional na exploração do petróleo, seja na criação de seu lema5, seja nas 

grandes mobilizações nacionais em que participavam, já como vanguarda. Ademais, a 

campanha em prol da nacionalização do petróleo foi essencial para que a entidade se 

fortalecesse em todo o território nacional (CINTRA; MARQUES, 2009). 

Em maio de 1956, ocorreu a Revolta dos Bondes, dispondo de exemplar 

protagonismo dos estudantes secundaristas, que junto aos universitários, paralisaram o 

serviço em toda a cidade do Rio de Janeiro, então Capital federal. Esta manifestação 

acabou ganhando adesão de sindicatos e demais setores organizados, o que gerou 

bastante prestígio para a classe estudantil da época. Segundo publicação veiculada 

no jornal O Estado de São Paulo do dia 7 de junho de 1956, 

 
Não há sofisma ou recurso dialético capaz de esconder ou subestimar a 
esplêndida vitória alcançada em virtude do movimento desencadeado pelos 
estudantes. As passagens de bonde, que haviam sido absurdamente 
majoradas, só foram reduzidas por ato assinado ontem pelo prefeito Negrão 
de Lima, porque os acadêmicos e ginasianos, unidos, serenos e decididos, 
forçaram o governo. Esta é a verdade indissimulável. A população carioca 
deve aos estudantes esse inestimável benefício, dívida tanto maior porque foi 
conquistada com o sacrifício da integridade física de muitos jovens, vítimas de 
brutais e covardes espancamentos da polícia. 

 
Porém, o movimento estudantil sofrera um duro golpe, poucos meses após a 

implementação da ditadura civil-militar no país, em 1º de abril de 1964. O governo 

aprovou a Lei Suplicy de Lacerda6, que pôs na ilegalidade todas as entidades 

nacionais e regionais de representação estudantil, proibindo qualquer greve ou 

propaganda político-partidária das mesmas (POERNER, 2004). 

                                                
5 De acordo com a médica, escritora e ativista da campanha, Maria Augusta Tibiriçá Miranda, o lema ‘O 
Petróleo É Nosso’ ganharia eco depois de ter sido gritada, escrita e consolidada por secundaristas do 
colégio Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Segundo a autora, o diretor da escola e da turma dos 
escoteiros, Otacílio Raínhom, dava guarida aos ginasianos. Quando os alunos lhe pediram uma caixa 
de giz para escrever palavras-de-ordem nas paredes do colégio, Raínhom sugeriu: “Por que vocês não 
escrevem ‘O Petróleo É Nosso’?” (MIRANDA, 1983). 
6 Lei nº 4.464, de 9 de novembro de 1964, que dispõe sobre os órgãos de representação dos estudantes e 
dá outras providências. 
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Quatro anos se passaram até que, em 28 de março de 1968, os estudantes 

secundaristas iniciaram um protesto contra as condições precárias de funcionamento 

do restaurante do Calabouço, no Centro do Rio de Janeiro. Este era então 

considerado o quartel-general dos estudantes após o incêndio do prédio da UNE, em 

1964, na Praia do Flamengo. O resultado da manifestação foi o confronto desleal entre 

policiais e estudantes, ocasionando as mortes de Edson Luís de Lima Souto e de 

Benedito Frazão Dutra, respectivamente de 18 e 20 anos, que foram os primeiros 

estudantes assassinados pela repressão do golpe militar (CINTRA; MARQUES, 

2009). 

O corpo de Edson Luís foi velado na então Assembleia Legislativa do Estado 

da Guanabara (ALEG) e, nas ruas, mais de 50 mil pessoas seguiram em marcha 

fúnebre até o cemitério São João Batista, em Botafogo. Este acontecimento 

desencadeou a histórica Passeata dos Cem Mil, onde reivindicou-se maior liberdade 

democrática, o fim da ditadura e a não privatização da educação (ARAUJO, 2007). 

De acordo com Lamarão, este episódio foi 

 
[...] a manifestação realizada no Rio de Janeiro em 26 de junho de 1968, da 
qual participaram cerca de cem mil pessoas que protestavam contra as 
violências praticadas pela polícia alguns dias antes no centro da cidade, 
atingindo estudantes e populares. Promovida pelo movimento estudantil — na 
época o principal núcleo de oposição ao regime militar instaurado no país em 
março de 1964 —, a marcha contou também com a participação de 
intelectuais, operários, profissionais liberais e religiosos, além da adesão 
maciça de populares.7 

 
Já na reta final da ditadura civil-militar, em 1983-1984, os estudantes 

secundaristas protagonizaram a campanha “Diretas Já”, reivindicando eleições 

presidenciais diretas no Brasil. As consequências destas manifestações foram, além 

da aprovação da Lei do Grêmio Livre8, a transferência indireta do poder Executivo 

para um mandatário civil (Tancredo Neves) em 1985, a aprovação da nova 

Constituição Federal de 1988 e a garantia da primeira eleição direta para a presidência 

da República, realizada em 1989, 25 anos após o início da ditadura. 

Em 1992, denúncias de corrupção na gestão de Fernando Collor de Mello 

fizeram com que estudantes secundaristas e universitários unificassem novamente 

suas vozes, em prol do impeachment do presidente. Era o movimento dos “caras- 

                                                
7 Este verbete foi criado por Sergio Lamarão retirado da versão on-line do Dicionário Histórico Biográfico 
Brasileiro (DHBB) do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 
(CPDOC). 
8 Lei nº 7.398, de 4 de novembro de 1985, que dispõe sobre a organização de entidades estudantis 
representativas dos estudantes de 1º e 2º graus e dá outras providências. 
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pintadas”, que gradativamente ganhava adesão por todo o Brasil. Sobre o momento, 

Poerner (2004) diz que 

 
Foi uma explosão de passeatas pela ética na política que empolgou o país: 
Manaus, no dia 10 (de agosto); São Paulo, 11; enfim, não houve capital que 
não tenha visto seus jovens nas ruas, mobilizados pela UNE e pela UBES, 
com a palavra de ordem "Fora Collor" pintada em vermelho nos rostos, 
protestando contra o mar de lama que transbordava o Palácio do Planalto, em 
Brasília. 

 
Recentemente, estudantes paulistas encabeçaram uma nova forma de 

reivindicação. Ocupando fisicamente as escolas públicas, eles denunciaram a 

ausência de discussão com a comunidade escolar sobre a chamada “reorganização 

escolar paulista”. Apresentado em 23 de setembro de 2015, o projeto consistia em 

reformular a rede estadual de ensino, remanejando os alunos a partir da faixa etária 

em três ciclos únicos do ensino fundamental e médio, além de prever o fechamento de 

94 escolas. 

Essas medidas se desdobraram, a partir de 9 de novembro, em uma série de 

ocupações estudantis no estado, que contabilizaram mais de 200 escolas organizadas 

em toda a rede pública de ensino. Como consequência, a manifestação conjunta 

resultou no pedido de demissão do principal idealizador do projeto, o secretário de 

educação Herman Voorwaald, e na revogação da lei de reorganização escolar em 5 

de dezembro do mesmo ano. A vitória dos secundaristas paulistas reacendeu o ânimo 

dos jovens por todo o Brasil. No início de 2016 os estudantes defendiam, dentre outras 

pautas regionais, a valorização dos professores e a qualidade na infraestrutura interna 

das escolas, além da melhoria nas merendas escolares. 

Em 22 de setembro do mesmo ano o governo federal encaminhou ao 

Congresso a Medida Provisória nº 746/20169, conhecida como “MP da Reforma do 

Ensino Médio”, que também não havia sido discutida com alunos e professores. Os 

estudantes prontamente revidaram, ocupando mais de 1.100 escolas em 22 estados 

brasileiros, com grande destaque para o estado do Paraná, que teve 850 de suas 

2100 escolas ocupadas. A mobilização, intitulada “Primavera Secundarista”, precisou 

também lutar contra a Proposta de Emenda à Constituição nº 241/2016, que 

posteriormente passou a se chamar PEC 55/2016 e ficou popularmente conhecida 

como “PEC do Teto dos Gastos Públicos”, pois estabeleceu-se um teto global para os 

                                                
9 Posteriormente foi convertida para Lei nº 13.415 de 16 de fevereiro  de 2017,  que altera  as  Leis  nos 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 
11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica (FUNDEB) e dá outras providências. 
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gastos no serviço público pelos próximos 20 anos10. 

Notadamente, uma mobilização de tamanha envergadura promoveu centenas 

de assembleias, debates, atividades culturais e esportivas, palestras e aulas abertas, 

dentre outras atividades. A produção documental gerada em decorrência das 

mobilizações permitiu também a criação de filmes e documentários, fazendo das 

escolas o principal instrumento de enfrentamento aos ataques do governo federal, 

apontando cada vez mais para a importância de discutirmos propostas de organização 

do acervo documental dos grêmios e demais entidades estudantis representativas. 

 

 

 

2.3 HISTÓRIA DA CHAPA ESTUDANTIL REAÇÃO, TRABALHO E ATITUDE 

(CERTA) 

 

 

Figura 1. Membros da CERTA no I Miss Henrique Lage 

 

                                                
10 Inicialmente vinculada à câmara dos deputados, a PEC 241 passou a tramitar no senado federal 
como PEC 55. Posteriormente, em 15 de dezembro de 2016, o Congresso Nacional promulgou a 
Emenda Constitucional nº 95, que altera o ato das disposições constitucionais transitórias, para instituir o 
novo regime fiscal, e dá outras providências. 
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A Chapa Estudantil Reação, Trabalho e Atitude (CERTA) surgiu em 2008 na 

Escola Técnica Estadual Henrique Lage (ETEHL)11, tradicional colégio da cidade de 

Niterói com fortes aptidões para o movimento estudantil. Inicialmente sua pretensão 

era conquistar a coordenação do grêmio estudantil da escola, que vivia uma inédita e 

provisória mudança de endereço, enquanto sua sede oficial passava por reformas a 

fim de atender à grande demanda de profissionais que o Complexo Petroquímico do 

Estado do Rio de Janeiro (COMPERJ) exigiria para a região. Este projeto foi realizado 

em parceria com a Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) e a estatal 

Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). 

Enquanto estava em obras, a escola foi transferida para o Centro Integrado de 

Educação Pública (CIEP) Adão Pereira Nunes, no bairro de Neves, São Gonçalo. 

Suas aulas tiveram início em março de 2008, porém desde o fim de 2007, quando da 

oficialização da mudança de endereço, houveram protestos de parte dos estudantes 

em relação à falta de estrutura e segurança no local e em meio às reuniões abertas e 

manifestações, a direção da escola e a FAETEC decidiram manter a decisão da 

transferência provisória, revitalizando o entorno da escola e reforçando a segurança 

nas adjacências. A decisão gerou embate de opiniões na comunidade escolar. Haviam 

os alunos e pais que apoiavam a decisão da direção e os que eram contra tal atitude.  

Externamente, o ambiente estudantil também demonstrava sinais de 

efervescência. Ainda em outubro de 2007, o governo do estado deliberou que 

estudantes da rede pública tivessem acesso restrito aos ônibus intermunicipais, onde o 

número máximo de passagens mensais seria de 60 por aluno, o equivalente a duas 

por dia. O que significou enorme prejuízo para os estudantes da escola, pois muitos 

ainda não haviam recebido seus vales-transportes, e tantos outros precisavam pegar 

mais de duas conduções por dia para percorrer o trajeto casa-escola-casa. É sensate 

considerar também o fato de a escola ter o sábado como dia letivo. 

Assim, foi inevitável mobilizações estudantis em diversas escolas na cidade de 

Niterói, estendendo-se até os primeiros meses do ano letivo posterior. No Henrique 

Lage as manifestações em 2008 tiveram início em fevereiro, com a produção de 

                                                
11 Localizada na Rua Guimarães Júnior nº 182, Barreto, a Escola Técnica Estadual Henrique Lage foi 
fundada em 21 de agosto de 1923 pela Sociedade Técnica Fluminense, sob o nome de Escola 
Profissional Washington Luiz. No início dos anos 1940, em homenagem ao industrial que dá nome à 
escola, passou a se chamar Escola Profissional Henrique Lage. Dentro de seu campus já existia a 
Escola Estadual de Ensino Fundamental Henrique Lage (EEEFHL), quando a Fundação de Apoio à 
Escola Técnica (FAETEC) a incluiu em sua rede, em 1996. 
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abaixo-assinados e convocações para passeatas, além de publicações em jornais 

denunciando arbitrariedades que aconteciam no espaço provisório. Entretanto, 

divergências sobre a tomada de decisões do então grêmio estudantil henriquelageano 

fez com que dois grupos despontassem como candidatos nas eleições seguintes, que 

ocorriam em meados de outubro, com gestão anual e comissão eleitoral 

independente. 

Por mais que o ambiente interno estivesse começando a ficar conturbado, as 

atividades estudantis não poderiam parar. Em abril de 2008 foi instaurada comissão 

eleitoral para definir o aluno representante da escola na disputa de uma vaga no 

parlamento juvenil do estado do Rio de Janeiro, conforme projeto da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) que busca incentivar a participação 

de jovens na política. Neste programa, os estudantes passam uma semana vivendo o 

cotidiano de um deputado estadual, discutindo e aprimorando projetos de lei criados 

pelos próprios. Havia também a comissão de acompanhamento de obras na sede da 

escola, composta por diretores, professores e representantes do grêmio estudantil e 

da associação de pais, que exigiam reuniões periódicas e debates constantes acerca 

de seu andamento. 

Já em julho de 2008, a gestão anterior à chapa CERTA, denominada Grêmio 

28 de Março12, atendendo a reivindicações da oposição, abriu inscrições para 

alterações no estatuto vigente do grêmio estudantil, em propostas que seriam 

analisadas por grupos de discussão previamente definidos. Ao final, cada grupo ficaria 

responsável por aprovar ou não as propostas apresentadas. A alteração no estatuto 

se fazia necessária devido ao fato da futura chapa de oposição querer implementar 

um sistema de órgão colegiado em sua gestão, o que ainda não era permitido, de 

acordo com o estatuto. De acordo com Cury (2000), 

 
Esse colegiado, organizado e composto pelos alunos, pode ser considerado 
como uma das primeiras oportunidades que os jovens têm em participar de 
maneira organizada das decisões de uma instituição, agindo em uma 
perspectiva política em benefício, no caso da escola, da qualidade de ensino e 
de aprendizagem. Assim, os alunos têm voz na administração da escola, 
apresentando suas ideias e opiniões, com uma participação responsável. 

 
A futura oposição, embora ainda não dispusesse de nome definido para chapa, 

já contava com uma densa estrutura organizacional. Fundada oficialmente em 30 de 

                                                
12 Nesta data comemora-se o dia do estudante, em homenagem à data de nascimento do ex-presidente da 
UNE, Honestino Guimarães, e ao dia da morte do secundarista Edson Luís, ambos assassinados durante 
a ditadura civil-militar, respectivamente em 1973 e 1968 (ARAUJO, 2007). 
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setembro de 2008, a intitulada Associação dos Estudantes Henriquelageanos 

independentes (ADEHLI) denominava-se como um “órgão de caráter democrático, 

que visa a implantação de ações práticas para a melhora do ambiente de ensino e 

convivência, além da defesa dos interesses dos estudantes da ETEHL”. A associação 

estava hierarquicamente subordinada ao grêmio estudantil, e sua primeira presidente 

foi a estudante do curso técnico de Estruturas Navais, Priscila da Silva Santos. 

Apesar da brevidade de sua existência, a ADEHLI teve papel crucial no 

desdobramento das eleições de 2008, uma vez que conseguiu dar autonomia aos 

alunos que se propunham organizar filas em horário de almoço, promover mutirões de 

limpeza nos banheiros, reivindicar melhoria de serviços básicos de xerox e 

bebedouros, entre outras atividades necessárias para o funcionamento da instituição, 

que passava pela inédita experiência administrativa de estar remanejada em um 

campus estranho ao seu. 

Posteriormente, o grêmio estudantil aprovou a possibilidade de inscrição de 

chapas no colegiado e presidencialismo. Porém, o que ocorreu nos momentos 

seguintes à deliberação foi um vexatório episódio de autoritarismo: em 17 de outubro 

de 2008, a comissão eleitoral responsável pelo pleito acabou sendo eleita sem o 

consentimento da comunidade escolar, sem edital de convocação e datas divulgados, e 

definindo como seu presidente o mesmo da gestão estudantil anterior. 

A comissão eleitoral foi adiante, retirando 52% dos votos computados para a 

chapa CERTA no processo eleitoral, sob alegação de “campanha virtual antes do 

tempo autorizado, difamação feita ao então presidente do grêmio, desrespeito de 

membros da chapa em reunião com a comissão eleitoral e acusação ilegítima contra a 

chapa adversária”. A chapa também foi condenada a assinar um termo de 

compromisso alegando estar ciente de que a qualquer momento poderia ser excluída 

do processo eleitoral, caso descumprisse alguma posterior deliberação imposta pela 

comissão. 

Diante do ocorrido, em 18 de outubro o Conselho de Alunos Representantes de 

Turma (CART) foi convocado pela ADEHLI através de edital, a fim de “exigir a 

prestação de contas da atual gestão, eleger a Comissão Eleitoral que irá dirigir o 

processo de eleições, suas normas, calendário e, se preciso, estabelecer alterações 

estatutárias.” Antes, contudo, outra surpresa: em 16 de outubro, o diretor geral da 

ETEHL escreveu uma carta aberta à comunidade escolar, informando que não mais 

viria candidato à reeleição, causando inquietação também em todo o corpo docente. 
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Nesse momento, toda a comunidade escolar acompanhava atenta o desdobramento 

das eleições e, fato inédito, a Associação Gonçalense de Estudantes (AGE) interviu 

no processo eleitoral, para que o pleito fosse legitimado interna e externamente13. 

Finalmente, em 21 de outubro o CART aprovou uma nova comissão eleitoral e 

manteve a data das eleições para 30 de outubro de 2008. Após a apuração das urnas, a 

chapa CERTA foi declarada vitoriosa no pleito, contabilizando 761 votos contra 99 da 

chapa Reviravolta Juntos Podemos Mudar. A eleição teve 880 alunos votantes e 

outros 20 votos em brancos/nulos, sendo eleitos cinco coordenadores gerais, um 

secretário geral e 18 coordenadores setoriais. O processo foi legitimado pela 

comissão, representantes da direção da escola, das chapas concorrentes e da própria 

AGE. 

Em outubro de 2009, a CERTA foi reeleita em disputa com a chapa intitulada 

Movimento de União, Determinação, Atitude e Responsabilidade (MUDAR). Foram 

527 votos contra 278 em um universo de 850 votantes, contando com mais 45 votos 

brancos/nulos. Neste ano, a CERTA começou a adquirir notoriedade além dos muros 

da Escola Henrique Lage, passando a produzir mais documentos. Internamente, as 

coordenações setoriais produziram eventos de integração como as Olimpíadas do 

Henrique Lage, o III Festival de Futsal (FestFut HL) e o I Festival de Basquete 

(FestBasket HL). Foi organizado também a Semana da Cultura, o I concurso de Miss 

Henrique Lage (HL), o I Acústico HL com desafio de guitarras e o aclamado I Baile de 

Primavera. 

No Henrique Lage, as reformas haviam sido concluídas e finalmente a ETEHL 

estava de volta à sua sede oficial, em Niterói. No dia 8 de maio de 2009, a escola é 

inaugurada oficialmente, pelo então governador Sérgio Cabral Filho. Externamente, 

estudantes começavam a mobilizar outras escolas para constituírem grêmios, 

enquanto o primeiro ofício da gestão era produzido, no mês de junho do mesmo ano. 

                                                
13 A nota de esclarecimento redigida pela AGE encontra-se disponível no anexo A. 
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Figura 2. Ofício convocando grêmios estudantis para passeata 
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Pouco depois, entre os dias 9 e 12 de outubro, foi realizado o I Congresso da 

CERTA (ConCERTA) na cidade de Maricá, que teve como objetivo “congregar o grupo 

da gestão, discutir a próxima eleição do grêmio, identificar nomes para sucessão [...]”, 

entre outros. Paralelamente, foi feito um esforço para identificar membros com aptidão 

para o movimento estudantil além dos muros da escola, já considerando a grande 

sequência de congressos estudantis que o grêmio participaria no ano. 

Foi dentro desse contexto que a CERTA adquiriu capilaridade suficiente entre 

as escolas de sua região, tornando-se uma tendência estudantil na cidade e 

contribuindo diretamente para o processo de refundação da União Niteroiense dos 

Estudantes Secundaristas (UNES), realizado no dia 28 de novembro de 2009. No ano 

de seu 20º aniversário de fundação, a UNES elegeu três coordenadores gerais e 14 

diretores setoriais. 

No âmbito estadual, estudantes iniciaram uma série de manifestações em prol 

do “passe livre”, lutando contra a chamada “coleira eletrônica”14, em favor da reserva 

de vagas nas universidades públicas para alunos oriundos de escolas públicas e em 

prol dos 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação. Esta tradicional pauta de 

luta oportunamente unificou o movimento estudantil secundarista, ocasionando a 

fundação da União Estadual dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro (UEES- 

RJ), em 26 de novembro de 2009. Sua primeira presidente foi a araruamense Gabriela 

Venancio da Costa. 

Os estudantes henriquelageanos tiveram grande participação também nas 

etapas estadual e nacional do 38º Congresso da UBES. Sua etapa nacional foi entre 

os dias 10 e 13 de dezembro de 2009, na cidade de Belo Horizonte (MG). Neste 

congresso, iniciaram-se debates entre os estudantes sobre a participação do grêmio 

em um coletivo estudantil no estado. 

Já em 2010, a CERTA logrou maior representatividade no cenário estudantil. 

Muitos de seus integrantes associaram-se ao coletivo de estudantes denominado 

Movimento Ousadia, fruto da união entre o grupo secundarista e o movimento, até 

então de abrangência universitária. Alguns de seus membros acumularam funções de 

                                                
14 O termo “coleira eletrônica” foi adotado pelos próprios secundaristas, fazendo alusão às diversas 
imposições que o governo do estado buscava submeter aos alunos, tais como restringir as linhas de 
ônibus de acordo com o trajeto de cada estudante e controlar a quantidade de refeições consumidas 
nas escolas. 
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importância na tomada de decisão do movimento estudantil, nos âmbitos municipal, 

estadual e nacional. Como a coordenação geral da UNES, a diretoria de políticas 

públicas para a juventude (PPJ) da UEES-RJ, a vice-presidência regional Rio de 

Janeiro da UBES, bem como a diretoria de PPJ da União Estadual dos Estudantes 

(UEE-RJ), e a diretoria de PPJ da UNE. 

Nesse sentido, a gestão CERTA obteve reconhecida autonomia na discussão 

de assuntos referentes a políticas para juventude no estado fluminense, ampliando 

sua atuação para fronteiras além da cidade de Niterói, consolidando-se cada vez mais 

dentro do movimento estudantil. No Henrique Lage, a maioria dos eventos do ano 

anterior teve continuidade e outros mais foram criados, como projetos idealizados 

pelos próprios estudantes, que após serem propostos à CERTA, foram postos em 

prática. 

Foi realizada também uma campanha para doação de roupas e alimentos para 

vítimas das chuvas de abril, que assolaram a cidade de Niterói, e a homenagem 

póstuma à eterna henriquelageana Bruna Uemura e seus familiares. Entretanto, o 

eficiente trabalho realizado pela oposição nas eleições de outubro de 2010 fez com 

que a gestão, desta vez intitulada Renovação CERTA, perdesse o pleito para a chapa 

MUDAR. O resultado das urnas, embora tenha sido apertado, não pode ser 

identificado em números precisos, visto que a ata da eleição assinada pela comissão 

eleitoral ficou sob custódia da chapa vencedora, não pertencendo, portanto, ao fundo 

documental da CERTA no Henrique Lage. 
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3. DIPLOMÁTICA COMO INSTRUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE 

DOCUMENTOS 

 
 

Ao partirmos do princípio de que um órgão ou entidade de representação 

coletiva tenha acumulado indiscriminadamente sua documentação, de modo que ao 

se fazer uma busca por determinado documento ela não consiga obter o resultado 

almejado por conta da grande massa documental produzida e acumulada, é natural 

de se pensar que a primeira atitude a ser tomada é buscar uma metodologia de 

organização documental que seja efetiva no que tange à recuperação da informação 

desejada, e no menor prazo de tempo possível de acordo com cada demanda 

específica. Este foi o caso da documentação da gestão CERTA, objeto de estudo do 

presente trabalho. 

Assim como os demais documentos, se fez necessário analisar cada um deles 

individualmente, através do auxílio de um saber que se estruturou ao longo de mais 

de 400 anos de existência. O surgimento da diplomática nos remete ao século XVI, 

tendo como objetivo inicial verificar a existência de falsificação nos documentos 

eclesiásticos, uma vez que até aquele momento, não se observara maior interesse 

normativo acerca das características formais que os documentos devessem reunir, 

para que fossem de fato considerados autênticos. 

Em 1643, jesuítas franceses publicaram uma extensa hagiografia a fim de 

dissociar o que supostamente era a biografia dos santos do que fazia parte da crença 

popular. Na introdução da obra, um dos jesuítas contestou a autenticidade de um 

diploma assinado pelo rei Dagoberto I (604-639), ponderando que quanto mais antigos 

fossem os documentos, menos dignos de fé pública estes seriam (BELLOTTO, 2002). 

Tal questionamento desqualificava diversos diplomas medievais, muitos dos 

quais historicamente sob custódia de beneditinos, considerados especialistas nos 

estudos de heurística e crítica de textos e documentos. Por conta do ocorrido, em 

1681, Jean de Mabillon escreveu uma obra fragmentada em seis volumes, intitulada 

De Re Diplomatica, onde estabeleceu as regras fundamentais para aferir a 

autenticidade dos documentos, naquela que ficou conhecida como a bella diplomatica, 

que significa guerra diplomática (BELLOTTO, 2002; TOGNOLI, 2014). 

Com isso, os padres beneditinos se consagraram como grandes vanguardistas 

da crítica científica documental até o século XVIII, denominando essa área de atuação 
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como diplomática. Nesta época, suas normas também eram associadas a outras 

disciplinas como a paleografia, o direito eclesiástico e a sigilografia.  

A obra de Mabillon, que elevou o patamar da diplomática para disciplina 

científica, despertou interesse em teóricos de países como Alemanha, Itália e França, 

que buscaram abordar assuntos não mencionados em seu estudo, pois embora o 

autor tenha definido os diplomas medievais ou títulos emitidos pela nobreza no 

decorrer dos séculos como objeto de investigação, a publicação não contemplou a 

definição do termo ‘diploma’, buscando apenas explicitá-lo como o instrumento 

autêntico de atos solenes do poder exercido pelos soberanos, não exaurindo, portanto, 

o conceito sobre esta nova ciência (TOGNOLI, 2014). 

A indefinição da palavra acabou restringindo a crítica diplomatista estritamente 

aos atos e documentos provenientes das autoridades, dos reis ou do alto clero. Isto 

contribuiu para que a teoria diplomática ficasse quase estagnada por 

aproximadamente dois séculos, embora autores como Tassin e Toustain tivessem o 

cuidado de definir o diploma, ainda no século XVIII. 

Até aproximadamente a metade deste século, o objeto da diplomática estava 

relacionado a qualquer testemunho escrito que estivesse vinculado a interesses 

históricos e jurídicos, não se modificando até meados do século XX, quando surgiu 

um novo paradigma no campo da chamada diplomática clássica. De todo modo, estas 

foram as bases estabelecidas para que a disciplina se desenvolvesse, através da 

introdução de estudos diplomáticos em escolas europeias, e institutos de história e 

direito desde o final do século XVIII até o início do século XIX. 

Durante esse período, a Europa vivia momentos de intensas agitações 

políticas, sociais e econômicas, com a consolidação de Estados nacionais. Foi neste 

contexto histórico que documentos medievais pertencentes à igreja católica e à 

aristocracia foram perdendo valor jurídico e adquirindo valor histórico, à medida que 

novas configurações de nação iam se desenvolvendo (TOGNOLI, 2014). 

Após a Revolução Francesa, diversos países já haviam se adaptado 

juridicamente em novos princípios de direito público e internacional, sendo raras as 

oportunidades em que era necessário recorrer aos documentos medievais para aferir 

autenticidade a um processo. Assim sendo, toda a documentação antiga dos países 

conquistados por Napoleão foi centralizada no Archives Nationales da França, 

fundado em 1794. 
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Com a abertura desse arquivo central para os pesquisadores e, teoricamente, 

para a população em geral, as até então denominadas ciências auxiliares 

(diplomática, paleografia, arquivística e heráldica) obtiveram uma grande oportunidade 

de desenvolver suas teorias, bem como a história, uma vez que até então o acesso a 

essa documentação era restrito a poucos profissionais autorizados (TOGNOLI, 2014). 

Com efeito, Rondinelli nos aponta que 

 
[...] o século XX pode ser identificado como o momento em que a diplomática 
dá a sua virada de uma disciplina confinada nas chancelarias medievais para 
uma área do conhecimento que, associada à arquivologia, se adéqua 
perfeitamente ao mundo atual" (RONDINELLI, 2013, p. 114). 

 
 

A diplomática clássica perdurou por séculos como ciência crítica à 

autenticidade dos documentos medievais de caráter jurídico, até que ao final da 

década de 1960, surgem as primeiras indagações referentes à diplomática e a 

arquivística em relação ao documento como objeto. Isto fez com que as discussões 

sobre a disciplina se afastem sensivelmente dos estudos paleográficos, passando a 

ser encaradas como uma ciência auxiliar da história em conjunto com a arquivística, 

refinando os seus métodos de análise documental. Tal mudança de paradigma se 

mostrou pertinente a partir do momento em que se percebeu o constante 

desenvolvimento das ferramentas tecnológicas, que aceleraram consideravelmente a 

produção documental em várias áreas. 

Na década de 1980, estudiosos da arquivística iniciaram reflexões teóricas 

sobre a cientificidade da área, buscando novos métodos e objetos de estudo a fim de 

adequar os princípios teóricos diplomáticos às demandas atuais. Esta nova 

abordagem da diplomática foi denominada diplomática contemporânea, ou como 

alguns preferem, tipologia documental. Rodrigues (2008) atesta que 

 
[...] a tipologia documental, também chamada por alguns teóricos de 
diplomática contemporânea, é uma área nova, produto de uma revisão do 
desenvolvimento e da atualização dos princípios formulados pela diplomática 
clássica. Tem como parâmetro conceitual a identificação do tipo, cuja fixação 
depende primeiramente do reconhecimento da espécie. O método de análise 
proposto pela tipologia documental, invertendo a perspectiva metodológica, se 
fundamenta no princípio de que é no procedimento administrativo que reside a 
contextualização e a chave para compreender o tipo documental e logo, a 
série documental. 

 
Esta nova metodologia foi amplamente propagada, fazendo com que a 

produção de artigos, livros e periódicos especializados na diplomática moderna 

começassem a surgir, principalmente em países como os Estados Unidos, Canadá e 
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Itália. Luciana Duranti faz uma releitura dos fundamentos da diplomática clássica, 

compreendendo que 

 
[...] a diplomática é um estudo da natureza de ser dos documentos, a análise 
da gênese, da constituição interna e comunicação dos documentos, e suas 
relações com os fatos neles representados e com seus produtores. Portanto, 
ela tem além de um inquestionável valor técnico e prático, um valor 
fundamental de formação, e constitui um prelúdio para sua específica 
disciplina, a arquivística (DURANTI, 1989 apud VIANA; RODRIGUES, 2012). 

 
Na diplomática contemporânea, os documentos são analisados de acordo com 

o seu contexto de produção, através das relações entre as competências, funções e 

atividades  do  órgão  produtor,  manifestando  assim,  sua  atual  relação  com  a 

arquivologia. No âmbito da ciência arquivística, a diplomática precisou se reinventar à 

medida que a burocracia contemporânea também se desenvolveu. Luciana Duranti, 

ao fazer uma releitura da disciplina, formulou alguns pressupostos para a construção 

da diplomática contemporânea, estimulando o debate acerca da produção de 

documentos em meios eletrônicos (TOGNOLI, 2011; RODRIGUES, 2008). 

Se na diplomática clássica o objeto de estudo a ser considerado era o conjunto 

de documentos produzidos ou recebidos por uma pessoa física ou jurídica no 

desenvolver de suas atividades, após a década de 80, mais recentemente se passou 

a ser considerado o conjunto de informações orgânicas, a partir do reconhecimento da 

informação como elemento estratégico para a organização dos documentos do 

Estado, passando a haver um contato, ainda que tímido, com a ciência da informação. 

No Brasil, há certa proximidade entre os cursos de arquivologia e biblioteconomia com 

os departamentos de ciência da informação nas universidades, sinalizando o diálogo 

entre as disciplinas relacionadas (TOGNOLI; GUIMARÃES, 2011). 

Heloísa Bellotto (2015) nos confirma ainda que a diplomática, ao buscar 

compreender a autenticidade dos documentos por meio do reconhecimento dos 

caracteres internos, intermediários e externos, nos 

 
[...] fornece os elementos que sustentam a teoria arquivística em seus 
princípios básicos: o da proveniência (documentos emanam do cumprimento 
das funções/atividades do produtor); o da organicidade (documentos mantêm 
relações orgânicas internas que refletem aquelas atividades); o da unicidade 
(o documento será único dentro de determinado conjunto orgânico em 
determinado momento, independentemente de haver cópias ou não); e o da 
indivisibilidade ou da integridade arquivística (solidamente assegurado pelos 
princípios anteriores, interdita a dispersão dos componentes dos conjuntos 
arquivísticos). 
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Se o seu conteúdo informacional do documento for considerado autêntico, ele 

de fato estará qualificado a exercer suas funções originalmente atribuídas, sejam elas 

mais ou menos importantes perante a sociedade, visto que todo documento está 

invariavelmente arraigado dos valores primários pelo qual foi produzido. 

Também nos anos 1980 iniciaram-se as primeiras discussões para a 

implementação de programas de gestão de documentos em órgãos públicos, 

principalmente nos países ibero-americanos. Nessa empreitada, tiveram destaque os 

trabalhos do grupo de arquivistas municipais de Madri, que desenvolveram 

fundamentos sobre a avaliação documental de domínio público, fomentando o debate 

em diversos países, inclusive o Brasil. É nesse contexto que surge o termo 

‘identificação’, como resultado de experiências metodológicas desenvolvidas por 

grupos de trabalho e arquivistas formados nestes países, em pesquisas contínuas que 

objetivaram elaborar projetos sobre gestão e avaliação documental (RODRIGUES, 

2008). 

Diante do cenário internacional em torno do debate sobre a construção de 

parâmetros metodológicos da identificação, o Brasil obteve participação, através do 

Programa de Modernização Institucional-Administrativa desenvolvido pelo Arquivo 

Nacional, e iniciado em 1980. Este projeto seguiu a mesma linha de pesquisa dos 

países que buscavam uma solução para o problema da enorme massa documental 

acumulada, implementando programas de gestão documental capazes de solucionar 

os problemas específicos da administração pública federal brasileira (RODRIGUES, 

2008). 

A metodologia aplicada no Programa fomentou o debate internacional, sendo 

divulgada através de manuais e também através da formulação do conceito de 

identificação publicado pelo Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística: 

processo de reconhecimento, sistematização e registro de informações sobre 

arquivos, com vistas ao seu controle físico e/ou intelectual" (Arquivo Nacional, 2005, p. 

103). 

Ao dialogar com a disciplina arquivística, a diplomática encontra na fase de 

identificação dos documentos uma nova perspectiva, que é posta em prática 

principalmente em documentos da administração pública. No momento da 

implementação do processo de identificação dos tipos documentais, é necessário que 

se tome cuidado para que haja a padronização de seus termos, a fim de evitar que 

diferentes setores de um estabelecimento nomeiem das mais variadas formas. 
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Este procedimento é de suma importância, uma vez que a duplicação de termos 

para um mesmo tipo documental afetará substancialmente o processo de descrição, 

análise e indexação dos documentos de arquivo. Portanto, sem uma metodologia 

uniforme de padronização, a entidade custodiadora não conseguirá estabelecer 

efetivamente as diretrizes almejadas para melhor atender às demandas dos usuários 

internos ou externos, no momento da solicitação dos mesmos (ESTEVAM; SALES, 

2011). 

Através do método diplomático de análise dos tipos documentais, o arquivista 

consegue reconstituir todo o contexto de produção de um determinado conjunto 

documental. No caso da documentação da gestão CERTA, tal análise se mostrou de 

suma importância para o desenvolvimento da atividade, uma vez que sua 

documentação encontrava-se dispersa no momento de sua identificação. (TOGNOLI; 

GUIMARÃES, 2011). 

 

 

 

 

 

4. O ACERVO CERTA 

 

 
4.1 CONTEXTUALIZANDO O ACERVO 

 
 

 
O fundo documental da CERTA é composto por um conjunto de 55 espécies e 

150 tipos documentais, onde cada um dos documentos foi classificado de acordo com 

conceitos estabelecidos após sua identificação. O instrumento de identificação mais 

utilizado para analisar os termos foi o glossário de espécies/formatos e tipos 

documentais do sistema de arquivos da Universidade de São Paulo (SAUSP), embora 

também tenha contribuído para análise o glossário de termos utilizados na descrição 

do acervo do Instituto Fernando Henrique Cardoso (IFHC). 

Cabe também salientar aqui a reduzida quantidade de produção científica 

referente a arquivos de entidades coletivas no Brasil, sobretudo as de movimento 

estudantil, mais precisamente. Após esta constatação, iniciei uma busca por fontes de 

pesquisa em outros idiomas. Nesta empreitada, tive a oportunidade de contar com o 
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auxílio dos Arquivistas Sem Fronteiras (AsF)15, que me disponibilizaram textos 

fundamentais referentes à produção acadêmica do movimento estudantil em países 

da América Latina como o Chile, o México e a Costa Rica. 

Somado à escassez de fontes de pesquisas referentes ao tema dos arquivos 

de entidades coletivas, há também a dificuldade que muitos grêmios estudantis têm 

em manter e acumular sua produção documental ao término de cada uma de suas 

gestões. Tal fato também dificultou a busca por exemplos práticos de organização 

deste tipo de acervo, visto que, quando da mudança de comando nos grêmios, as 

outras gestões não nutrem o hábito de acumular tal documentação, limitando-se a 

manter, quando muito, apenas o livro ata retroativo à sua nova gestão. 

Inicialmente, o acervo da CERTA era constituído por documentos também 

acumulados pela ADEHLI, que mesmo antes de sua oficialização enquanto órgão 

independente, já dispunha de boa quantidade de espécies documentais produzidas ou 

acumuladas. Esta documentação dizia respeito a registro de passeatas 

protagonizadas pelo Henrique Lage e publicados em jornais, abaixo assinados 

reivindicando melhorias nos serviços internos e ao redor do novo campus, cartazes e 

panfletos divulgando seus objetivos enquanto associação, além de cédulas de 

identificação dos chamados “Amigos da ADEHLI”. 

Embora a oficialização da ADEHLI tenha ocorrido somente em 30 de setembro 

de 2008, seu estatuto já havia sido elaborado, em forma de esboço, desde o dia 11 de 

julho. De fato, não era novidade para nenhum henriquelageano que haviam duas 

correntes de pensamento distintas no movimento estudantil da unidade escolar. No 

decorrer destes meses, o grupo de alunos que constituía a associação fortaleceu sua 

representação estudantil interna e externamente, através de contínuas passeatas 

contrárias às arbitrariedades imputadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro aos 

estudantes, o que lhes garantiu significativa legitimidade entre o corpo discente como 

um todo. 

No decorrer deste processo, a ADEHLI criou uma campanha de filiação entre 

os estudantes que se identificavam com seus ideais e propostas. Ao final do período, 

                                                
15 O Arquivistas Sem Fronteiras é uma organização não governamental internacional sem fins 
lucrativos, formada por voluntários que atuam em projetos baseados na ideia de cooperação, 
solidariedade e trabalho coletivo nos âmbitos da arquivística, preservação e difusão do patrimônio 
documental, da transparência pública, e da defesa dos direitos humanos. Fundado na Espanha, em 
1998, hoje os AsF se encontram presentes em mais de 30 países, dentre eles o Brasil. Disponível em 

<http://www.asfbrasil.org/>. Acesso em 1 out. 2017. 
 

http://www.asfbrasil.org/
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foi contabilizada a quantidade de 96 membros oficialmente filiados, garantindo ao 

grupo proporcionalidade suficiente para concorrer ao pleito estudantil que estava por 

vir. Pouco antes da inserção da Associação Gonçalense de Estudantes no processo 

eleitoral do grêmio estudantil, a ADEHLI começou a diminuir gradativamente sua 

produção documental, dando a oportunidade para a então chapa CERTA apresentar 

seus projetos à comunidade escolar. Este era o objetivo da associação em seus 

primórdios: apontar uma nova perspectiva de gestão para o grêmio estudantil do 

Henrique Lage. 

 
 
 

4.2 A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO 

 
 

 
A partir do momento em que foi oficialmente declarada vencedora do pleito 

estudantil em 30 de outubro, a CERTA começou a produzir e acumular mais 

documentos, devido ao fato de dispor de maior autonomia e representatividade para 

dialogar sobre assuntos de interesse coletivo na escola. Inclusive, foi nesse momento 

que a gestão incorporou ao acervo seu primeiro documento em formato especial16: um 

compact disc (CD) ofertado pelo artista que tocou na festa de posse do grêmio 

estudantil, o cantor de funk Mc Bobô. 

De início, o acervo da gestão CERTA era constituído por uma quantidade 

relativamente pequena de documentos, embora houvesse herdado, além da 

documentação da ADEHLI, todos os documentos produzidos pelo CART e a comissão 

eleitoral até o momento. Este conjunto documental era constituído de cartazes, edital 

de convocação para reuniões e listas de presença dos representantes de turma em 

reuniões, além de correspondências, comunicados, listas de inscrições e atas 

produzidas pela comissão eleitoral. 

Até os primeiros meses de 2009, a documentação acumulada era arquivada da 

maneira mais simples quanto possível, em envelopes que diferenciavam quem os 

havia produzido, sendo todos mantidos em uma pasta que ficava alocada dentro da 

                                                
16 De acordo com Marilena Leite Paes, “arquivos especiais são aqueles que têm sob sua guarda 
documentos de formas físicas diversas – fotografias, discos, fitas, clichês, microformas, slides, 
disquetes, CD-ROM – e que por esta razão, merecem tratamento especial não apenas no que se refere 
ao seu armazenamento, como também ao registro, acondicionamento, controle, conservação, etc.” 
(PAES, 2004, p.22). Entretanto, não é pretensão do trabalho abordar este tema com maior perspicácia. 
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sala provisória do grêmio, no CIEP de Neves. Posteriormente, na sede oficial da 

escola em Niterói, o desenvolvimento das atividades abordadas pelo grêmio estudantil 

no interior da ETEHL fez com que a quantidade documental produzida fosse 

gradativamente aumentando, e seus integrantes começaram a se questionar sobre a 

melhor maneira de organizar toda a documentação, de modo a facilitar sua 

recuperação. 

A questão da organização do acervo era um assunto desconhecido para a 

quase totalidade dos membros do grêmio estudantil até então, e a responsabilidade 

de empreender uma maneira eficiente de arquivar tal documentação recaiu para a 

coordenação geral da gestão. Como alguns coordenadores já estavam habituados a 

participar de reuniões periódicas na sala da direção da ETEHL, estes passaram a 

observar a maneira como eram arquivados ofícios e circulares oriundos da FAETEC, e 

logo foi estabelecido um padrão para a organização documental do grêmio. 

Seguindo o exemplo observado na direção da unidade de ensino, os 

documentos de ofício e circulares produzidos pela CERTA passaram a ser arquivados 

em uma pasta jeca, com a particularidade de ter folhas de rosto coladas no interior de 

sua capa, discriminando a numeração dos documentos já emitidos, a fim de favorecer 

o controle interno dos documentos produzidos pelas diferentes coordenações setoriais 

da gestão. 

 

 

Figura 3. Folhas de rosto no interior da pasta jeca 
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O restante dos documentos foram arquivados de maneira diferente. Os abaixo- 

assinados eram separados em envelopes, cada qual de acordo com sua abordagem 

específica, devido à grande quantidade de folhas acumuladas a cada petição. Alguns 

documentos eram arquivados continuamente em um mesmo envelope, como os 

panfletos, cartazes e informes. Documentos duplicados também dispunham de 

envelopes próprios, e outros mais utilizados eram mantidos sobre a mesa do grêmio 

ou nas pastas específicas de cada coordenação setorial. 

Tais coordenações eram as de Comunicação, Cultura, Esportes, Fundamental, 

Integração e Eventos, Movimento Estudantil e Noturno. Em seu interior, cada uma 

delas produzia ou acumulava solicitações, relatórios, correspondências, projetos, 

cronogramas de eventos, declarações, estatutos, formulários, e muitas outras 

espécies, reunidas no decorrer dos três anos da gestão, entre 2008 e 2010. 

É essa significativa quantidade de documentos que tivemos a oportunidade de 

analisar, de modo a identificar e quantificar precisamente as diferentes espécies e 

tipos documentais contidos no acervo CERTA, tentando dar uma contribuição para o 

conhecimento sobre os arquivos de entidades coletivas, em especial os de movimento 

estudantil. 

Ao término da gestão CERTA, todo seu material precisou ser remanejado, a fim 

de desocupar a sala Alan Borges do grêmio estudantil17 para a gestão seguinte. A 

divisão da documentação foi feita entre dois integrantes da CERTA, que ficaram 

responsáveis por custodiá-las até que chegasse o momento oportuno de sua 

reunificação. Desta maneira, a divisão custodial do acervo contrariou um princípio 

básico da teoria arquivística, que dispõe sobre o princípio de indivisibilidade, pois de 

acordo com Heloísa Bellotto, “os fundos de arquivo devem ser preservados sem 

dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida” (2008, 

p.88). 

Contudo, é curioso constatar que, apesar da então falta de conhecimento sobre 

a forma adequada de arquivamento dos documentos, a maioria dos integrantes do 

grêmio estudantil manifestava interesse em preservar a documentação, com a 

intenção de deixar registrado, sob o olhar do movimento estudantil, aquele momento 

político vivenciado. Embora ninguém soubesse exatamente como proceder, o acervo 

permaneceu sob custódia até o momento da produção deste trabalho monográfico.

                                                
17 A sala Alan Borges do grêmio estudantil foi assim batizada como homenagem póstuma ao 
estudante Alan Dias Borges, falecido em 2005 durante o período de sua gestão. 
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4.3 – ESPECIFICIDADES DO ACERVO 

 

 
O recolhimento da documentação de seu local de origem, a sala Alan Borges, 

não influenciou no princípio da proveniência do fundo documental da CERTA, uma 

vez que este ainda se encontrava sob custódia de alguns de seus antigos produtores, 

integrantes da chapa. Segundo Bellotto (2006, p.88), o princípio da proveniência 

 
Fixa a identidade do documento relativamente a seu produtor. Por este 
princípio, os arquivos devem ser organizados obedecendo à competência e 
às atividades da instituição ou pessoa legitimamente responsável por sua 
produção, acumulação ou guarda de documentos. Arquivos originários de 
uma instituição ou de uma pessoa devem manter a individualidade, dentro de 
seu contexto orgânico de produção, não devendo ser mesclados, no arquivo, a 
outros de origem distinta. 

 
Após o processo de reunificação dos documentos, foi realizado o levantamento 

documental de seu acervo, com a intenção de identificar suas espécies e tipos. Este 

procedimento se fez necessário para reconhecer as características de cada 

documento, tanto as contextuais, como as de forma e conteúdo. Durante o processo 

de identificação, tive a oportunidade de reconhecer o contexto de produção 

documental e reestabelecer a data de algumas espécies que ficaram indefinidas, tais 

como os panfletos, cartazes, formulários, listas, adesivos, solicitações, gráficos e 

anteprojetos apresentados por alunos, dentre outros. 

Não obstante a minha participação ativa no contexto de produção do acervo, 

tive dificuldade de classificar determinados documentos, pois afora a peculiaridade 

apresentada por alguns deles, a publicação de glossários de tipologias documentais 

específicas ainda é escassa no Brasil. Ao mencionar o problema da produção de listas 

de tipos documentais para contemplar grandes áreas do saber coletivo, Bellotto 

comenta sobre a dificuldade de uma empreitada como esta: 

 
Isso porque, levando-se em conta que tipo documental é a configuração que 
assume a espécie documental de acordo com a atividade que a gerou, sua 
fixação é complexa e pontual. Só é viável a construção de glossários de tipos 
documentais específicos. O levantamento dos tipos depende do 
conhecimento das atividades desenvolvidas pela entidade 
produtora/acumuladora do arquivo, e das relações orgânicas entre aquelas 
atividades entre si (BELLOTTO, 2002, p. 91). 

 
Como exemplo, destacam-se as matérias publicadas nos jornais de setembro 

de 2008, divulgadas pela ADEHLI na forma de cartazes para informar aos estudantes 
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o resultado da manifestação em prol do passe-livre estudantil, protagonizada por eles 

mesmos. Este documento foi fixado mediante autorização da direção, que permitia a 

publicação de informes apenas em locais previamente estabelecidos para tal. 

 

 

Figura 4. Cartaz da ADEHLI referente à passeata pelo passe-livre 

 

 
De acordo com o glossário de espécies/formatos e tipologias documentais do 

SAUSP, cartaz é toda “folha impressa de um só lado, própria para afixação em local 

público e destinada a divulgação e propaganda.” Já a espécie documental veiculada 

originalmente pelo jornal, foi classificada como recorte/clip no acervo, visto que 

“constitui-se de parte de jornal ou revista destacado colecionado por assuntos, nomes, 

lugares ou datas”. 

Houve também um caso bastante peculiar no acervo da CERTA que, quando 

da organização de seu primeiro Baile de Primavera em 2009, produziu os tradicionais 

“correios do amor”. Na ocasião do evento, a gestão recebeu a visita dos membros 

correligionários da Escola Técnica Estadual de Santa Cruz (ETESC), que fizeram 

questão de registrar os fraternais laços de união entre os grêmios de ambas as 

instituições, conforme expresso a seguir: 
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Figura 5. Bilhete ‘Coração da ETESC’ 

 

 
Nota-se no coração recortado a presença do carimbo e assinatura do 

presidente do grêmio estudantil da escola de Santa Cruz, o que assegura a 

oficialidade de seu registro enquanto documento. Esta evidência nos remete à cautela 

que os arquivistas devem ter ao identificar e classificar documentos, uma vez que a 

classificação fora de suas características pode causar prejuízos referentes à 

recuperação da informação acerca dos mesmos. No acervo da CERTA, este 

documento foi classificado como ‘bilhete’, por se tratar do termo que melhor 

contemplou suas características no fundo documental, dentre os termos 

especificamente definidos. 

Foram identificados também documentos que acumulavam ‘dupla função’ em 

suas características físicas, como o anverso de um documento que convocava os 

membros da gestão para uma reunião setorial, e em seu verso incluía a lista de 

presença da mesma, valendo-se das informações contidas em sua parte frontal, como 

a data e o local de reunião, para justificar a criação da mesma. 
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Pesquisando os documentos separados por conta de duplicidades no acervo, 

encontrou-se a mesma chamada para convocação em outra folha, devidamente 

arquivada de acordo com sua tipo documental original. Deste modo, o documento que 

constava a lista de presença em seu verso, foi arquivado junto ao tipo ‘lista de 

presença’, sendo agrupado junto a outros documentos compreendidos na espécie 

documental ‘lista’. 

A espécie ‘lista’ constitui-se como a maior ramificação produzida e acumulada 

pela CERTA. Isto porque a facilidade e flexibilidade em organizar assuntos debatidos 

no interior de seu documento é notório, tornando o desenvolvimento dos assuntos 

abordados mais ágil e efetivo, no momento de sua mensuração. Com relação à 

quantidade de tipologias compreendidas na espécie documental ‘lista’, foi identificado 

um montante de 24 tipos, de acordo com suas distintas características. 

Dentre as atividades abordadas no presente trabalho, destacam-se também os 

diversos mutirões feitos pelos membros da CERTA. Foram desde mobilizações para 

limpar o banheiro e organizar as filas do almoço e lanche dos alunos em 2008, quando 

os funcionários terceirizados encontravam-se em estado de greve, como também as 

de mudança de carteiras e mobílias das salas de aula, a fim de viabilizar o 

remanejamento do corpo estudantil da ETEHL para a sede oficial no prazo estipulado, 

uma vez que a FAETEC buscava estender o prazo de entrega da unidade de ensino 

por mais algum tempo, algo que os estudantes foram contra desde sua ida provisória 

para o CIEP de Neves. 

Houve também, o mutirão para retirada do patrimônio que se encontrava 

entulhado na quadra coberta, a fim de que as equipes esportivas da escola pudessem 

treinar para as competições estudantis que estavam por vir. Talvez o mais 

emblemático dentre os mutirões tenha sido o de limpeza da quadra externa, em maio 

de 2009. Na ocasião, parte da escola havia sido invadida por um lamaçal oriundo da 

queda de parte da lateral do seu muro. Por ocasião de uma drenagem inadequada no 

terreno vizinho, que até então era baldio, a quantidade de dejetos não secou tão rápido 

quanto previsto. 

Como consequência, a lama acumulada rompeu a estrutura do muro, 

avançando rapidamente contra as edificações mais próximas à lateral do seu campus, 

causando danos principalmente à biblioteca e à quadra externa. A biblioteca, por ser o 

primeiro prédio no caminho de escoamento da lama, teve o acervo parcialmente 
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comprometido. Já a quadra foi completamente tomada pela lama, sendo necessário 

um dia inteiro de trabalho revezado entre os membros do grêmio estudantil para que 

seu piso pudesse ser visto outra vez. 

 

Figura 6. Membros da CERTA realizando mutirão de limpeza da quadra externa 

 

 
Por ocasião da perda de parte do acervo da biblioteca, alguns professores e 

funcionários fizeram um levantamento de todos os documentos que haviam em seu 

espaço físico, a fim de contabilizar a quantidade de patrimônio que foi perdido com a 

chegada da avalanche. Foi quando um professor encontrou o fragmento de um 

documento histórico, em que nem os bibliotecários tinham conhecimento da 

existência. Tratava-se das quatro páginas iniciais de um relatório que analisava a 

situação da intitulada Escola Industrial Henrique Lage, datada de novembro de 1951. 

Esse relatório fazia menção à uma proposta de reforma administrativa na unidade de 

ensino, assinalando que a renda da escola não era proveniente da mão de obra dos 

estudantes, como se imaginava no ideário popular. Trata-se também de um 

interessante registro sobre o contexto da educação pública no momento, que 

almejava formar profissionais técnicos mais qualificados na escola, em detrimento de 
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estudantes voltados para as chamadas carreiras liberais. Como o grêmio estudantil 

solicitou uma cópia deste relatório para fins de conhecimento histórico, o mesmo 

passou a fazer parte da coleção de documentos do acervo CERTA, enquanto o 

original se encontra sob a posse da atual ETEHL. 

Em 2010 a CERTA passou por mudanças em sua identidade visual e corpo de 

colaboradores, ocasionada pela saída de muitos de seus antigos membros que 

concluíram o ensino médio, e da eventual inserção de remanescentes no movimento 

estudantil externo. Esta mudança se fez refletir também no nome da chapa, que 

passou a ser denominada Renovação CERTA. 

Com a reformulação, a nova chapa buscava identificar quais as principais 

necessidades do corpo estudantil henriquelageano, logo na primeira eleição após a 

consolidação das reformas referentes ao projeto COMPERJ em seu campus. Foi 

quando a gestão organizou um questionário de dez perguntas, inicialmente para os 

membros e colaboradores da CERTA, a fim de identificar as motivações, dificuldades 

e avaliação pessoal dos que gostariam de dar sequência ao projeto do grêmio 

estudantil. 

Em um segundo momento, foi proposto um questionário contendo oito 

perguntas para identificar a opinião do corpo de estudantes do Henrique Lage no que 

dizia respeito à gestão da CERTA enquanto grêmio estudantil, à direção da ETEHL no 

período de 2008 a 2010, e em relação aos equipamentos e atividades prestadas pela 

FAETEC no decorrer de 2009. 

A pesquisa foi realizada pelos próprios gremistas e as perguntas foram 

produzidas pelo denominado ‘Instituto Data-Certa’, do grêmio estudantil Henrique 

Lage. A aceitação do corpo discente quanto à elaboração da pesquisa foi 

considerável, contabilizando-se um montante de 138 estudantes entrevistados no 

período, onde puderam também expor o que achavam necessário para a melhoria da 

escola. Essa exposição resultou um conteúdo total de seis páginas, dispostas no 

acervo sob o nome de ‘lista de necessidades dos alunos do Henrique Lage’. 

A elaboração do levantamento documental para a efetivação desse trabalho 

gerou um relatório no total de 24 páginas, dispostas em planilha Excel contendo sete 

colunas, a saber: ‘número’; ‘data 1’; ‘data 2’; ‘páginas’; ‘documento’; ‘espécie 

documental’; e ‘observações’. 

Os campos ‘data 1’ e ‘data 2’ foram utilizados para estabelecer as datas-limite 

da produção de determinado documento, caso o mesmo tivesse sido produzido em 
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intervalo de tempo maior que um dia. A coluna das ‘páginas’, serviu para contabilizar a 

quantidade total de páginas utilizadas por cada tipo documental, desconsiderando-se 

o fator frente/verso. A coluna ‘documento’ foi preenchida com o título ou assunto 

principal de cada documento contido no acervo, havendo também o apontamento dos 

tipos documentais encontrados. 

Na coluna das ‘espécies’ foram expostas todas as espécies documentais 

acumuladas, que serviram como parâmetro para a organização cronológica da lista, 

influenciando diretamente a disposição da primeira de suas colunas, denominada 

‘número’. Já o campo de ‘observação’ foi destinado a informar a origem de todos os 

documentos acumulados pela gestão CERTA. Nesta coluna, foram evidenciados os 

nomes de 11 departamentos/órgãos que tiveram sua documentação 

recebida/acumulada pelo grêmio estudantil, a saber: 

 
 

• 28 de Março (documentação acumulada da gestão anterior à CERTA); 

• ADEHLI – Associação dos Estudantes Henriquelageanos Independentes; 

• APEFAETEC – Associação dos Profissionais da Educação da FAETEC; 

• CART – Conselho dos Alunos Representantes de Turma; 

• CEFE – Centro de Educação Física e Esportes; 

• CERTA – Chapa Estudantil Reação, Trabalho e Atitude; 

• CETEP – Centro de Educação Tecnológica e Profissionalizante; 

• Comissão Eleitoral; 

• EEEFHL – Escola Estadual de Ensino Fundamental Henrique Lage; 

• ETEHL – Escola Técnica Estadual Henrique Lage; 

• FAETEC – Fundação de Apoio à Escola Técnica. 

 
 

Essa vasta gama de documentos acumulados inviabiliza a sua apresentação 

integral, o que tornaria sua observação exaustiva, e representaria conteúdo 

dispensável para a consecução do trabalho. Entretanto, é válido inserir a relação das 

espécies e tipos documentais como anexo ao final do trabalho. 

Além de toda a documentação impressa, foram identificados 12 CDs 

acumulados pela gestão, contendo backups de todos os ofícios, circulares e demais 

documentos emitidos, chamadas para reuniões, projetos, manuais para elaboração de 
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documentos, fotografias da gestão, conteúdo referente à participação do Henrique 

Lage na 22ª edição da Mostra Brasileira de Ciência e Tecnologia (MOSTRATEC), e 

um CD contendo homenagens prestadas à saudosa henriquelageana Bruna Uemura. 

A gestão CERTA também considerava a importância de se manter conectada 

aos interesses estudantis através da internet, por meio de um blog18 que permaneceu 

atualizado pela sua coordenação de comunicação. O site se encontra ativo até o 

presente momento, embora não seja mais atualizado. As postagens no blog refletiam 

os sentimentos de versatilidade e estado de espírito contidos nos jovens 

secundaristas, que buscavam na CERTA uma maneira de se expressar mediante os 

desequilíbrios sociais e políticos observados a cada reivindicação desconsiderada. 

Além disso, a gestão dispunha de um email para manter contato com os demais 

grêmios estudantis, departamentos da FAETEC e pais de alunos. 

Na sala Alan Borges havia um grande mapa da cidade de Niterói contendo 

informações sobre as principais escolas da região, além de um mapeamento das 

principais instituições existentes no bairro da escola, o Barreto. Estas instituições 

foram marcadas devido ao fato do grêmio estudantil ter desenvolvido algum projeto 

em parceria com as mesmas, como no caso do abaixo assinado solicitando quebra- 

molas ao longo da rua Guimarães Junior, em parceria com a Associação de 

Moradores do Barreto (AMOB). Ou que tivesse potencial para tal sob o ponto de vista 

do movimento estudantil, como a rádio comunitária Núcleo Barreto (NB) e a Igreja 

Matriz de São Sebastião. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 Disponível em: <http://gremioetehl.blogspot.com.br>. Acesso em 1 nov. 2017. 

http://gremioetehl.blogspot.com.br/
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Figura 7. Fotografia do mapa de Niterói 

 
Ao término de sua gestão, a CERTA deixou o livro ata do grêmio estudantil sob 

custódia da MUDAR, vencedora do pleito, dando início à cultura de documentar os 

atos realizados por todas as gestões que assumissem o grêmio estudantil nos anos 

posteriores. Isto porque, quando de sua ascensão ao grêmio estudantil em 2008, o 

mesmo não possuía um livro ata único para as gestões, já que até então este tipo de 

documento era aberto, e posteriormente era extraviado. 

Em relação à preservação documental no âmbito do movimento estudantil 

secundarista, ainda não há uma cultura coletiva de acumular tais documentos, 

sobretudo pelo fato da estrutura de um grêmio estudantil ser por vezes muito volátil. 

De acordo com o ex-vice-presidente da UBES e ex-coordenador geral da gestão 

CERTA Danilo Vianna Lopes, em entrevista gravada no dia 3 de novembro de 2017, 

 
[...] muitos grêmios são constituídos e reconstituídos porque geralmente suas 
gestões são de um ano, além de se tratar de uma parcela da juventude que 
se renova muito rapidamente devido à sua pouca idade. Por conta dessa 
transição, também os próprios grêmios acabam por não ganharem uma certa 
maturidade coletiva. Essa maturidade é adquirida pela diretoria do grêmio, 
que dessa maneira faz com que a entidade ganhe referência dentro de um 
campus escolar, através do seu exemplo e postura. E por conta da 
volatilidade dessas diretorias, a questão da documentação acaba ficando em 
segundo plano, pois entre uma geração e outra, acaba restando muito pouco 
tempo para que sozinhos os novos membros consigam aprender e 
desenvolver todas as atividades almejadas. 
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De fato, o padrão de estatuto adotado pela UBES19 não faz menção à guarda 

dos documentos produzidos por cada grêmio estudantil, enquanto entidade de 

representação coletiva. Em seu artigo 4º, no parágrafo 1º referente ao patrimônio, é 

estabelecido que “ao assumir a diretoria do grêmio, o presidente e o tesoureiro 

deverão assinar um recibo para o conselho fiscal, discriminando todos os bens da 

entidade.” Contudo, o artigo 28º do referido estatuto diz que ao conselho fiscal, 

compete: 

 
c) Apresentar na última assembleia geral ordinária, que antecede a eleição do 

grêmio, relatório sobre as atividades econômicas da diretoria; 

d) Colher do presidente e do tesoureiro-geral eleitos recibo discriminando os bens do 

grêmio. 

 
 

Ao secretário geral, cabe: 

 
 

a) Publicar avisos e convocações de reuniões, divulgar editais e expedir convites; 

b) Lavrar atas das reuniões de diretoria; 

c) Redigir e assinar com o presidente a correspondência oficial do Grêmio; 

d) Manter em dia os arquivos da entidade. 

 
 

Entretanto, o estatuto não estipula como a diretoria estudantil deve agir em 

relação ao acúmulo e preservação dos documentos de sua gestão e de gestões 

retroativas, abrindo possibilidades para que com o passar do tempo, toda essa 

documentação venha a se fragmentar indiscriminadamente, fazendo com que em 

muitos casos os próprios diretores das gestões que se encerram o acumulem para si. 

Conforme ressalta Martins (1992), 

 
Todo trabalho que faz uso de documentos primários em arquivos é lento, 
trabalhoso, e exige grande paciência. Isso se aplica também à pesquisa 
realizada em outros países. Mas no Brasil, particularmente, o problema é 
muito maior. Há uma enorme dificuldade em localizar os documentos 
buscados, pela dispersão dos arquivos, pela falta de guias ou pela própria 
destruição dos documentos. Quando os documentos existem e são 
encontrados, falta-lhes organização que facilite a pesquisa. 

 

 
19 Disponível em: <http://ubes.org.br/gremios/#downloads>. Acesso em 5 nov. 2017. 

http://ubes.org.br/gremios/#downloads
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Nesse sentido, se faz necessário encontrar uma maneira efetiva para receber 

e acumular os documentos dos diversos grêmios estudantis dispostos nas escolas 

secundaristas. Pois a dificuldade em se encontrar um centro de memória apropriado 

para receber tal documentação ainda é muito grande, embora a futura sede da UBES 

e UNE no Rio de Janeiro intencione criá-lo, no momento final de sua construção.  

A UBES, enquanto entidade nacional de representação secundarista, poderia 

usufruir de sua autonomia para criar grupos de trabalho sobre o assunto, buscando 

centralizar essa documentação em entidades de representação regional, para fins 

de preservação da memória coletiva e favorecimento de futuras pesquisas 

historiográficas, inicialmente. 

E ainda assim, a discussão sobre a memória de documentos produzidos e 

acumulados por secundaristas encontrará fértil campo para construção teórica. Desta 

maneira, não é intenção do trabalho esgotar o assunto. Ao contrário, busca-se 

evidenciar o problema e incitar debates propositivos, a fim de preservar a memória do 

movimento estudantil, sob a perspectiva da produção documental dos grêmios 

estudantis no Brasil. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Historicamente o movimento estudantil atua como uma espécie de termômetro 

para os movimentos sociais, sempre bradando a mudança e repulsa contra os 

agentes repressores dos anseios do povo, fato que lhes conferiu a 

representatividade e estima reconhecidas até hoje, em suas mais diversas formas 

de atuação coletiva. Motivados pela constante necessidade de construir uma nação 

menos desigual para a sua geração, os secundaristas representam o mais curto dos 

pavios dentro de um grande tonel de pólvoras, sempre prestes a explodir. 

A partir da redemocratização da República em 1988, os jovens secundaristas 

começaram a adquirir maior consciência quanto ao seu papel histórico ante à 

edificação da sociedade, na luta pela conquista da liberdade e maiores direitos para a 

sua geração, que se desdobrariam em mais conquistas para as gerações futuras e ao 

país, consequentemente. 

Com o avançar das décadas e a reformulação de algumas de suas pautas, a 

nova geração secundarista passou a viver na prática o que antes só ouviam através 

dos livros da história: mais uma vez forças contrárias ao desenvolvimento da nação 

promoveram um atentado à democracia, às vésperas de completar seus breves 200 

anos de Independência (em 2022), em mais um golpe de Estado, como o que ocorre 

no momento. 

A atual produção documental, amplamente associada aos recursos 

tecnológicos mais modernos e à facilidade com que a nova geração domina essas 

ferramentas, fez com que diferentes tipos de ações fossem produzidas 

simultaneamente, criando enorme aparato histórico para a compreensão inclusive de 

como foi o golpe de estado de 2016, sob o ponto de vista do movimento estudantil 

secundarista. 

Dessa maneira, avalia-se como sendo de extrema necessidade e importância 

que haja um debate mais embasado pelas primeiras fileiras do movimento 

estudantil, no que tange à adoção de uma política nacional ou regional de 

armazenamento de toda essa documentação, bem como as retroativas existentes, a 

fim de centralizar e favorecer futuras pesquisas sobre o contexto do movimento 

estudantil secundarista em cada localidade. 

A tarefa está longe de ser simples. Diferente do movimento estudantil 
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universitário, que conta com a estrutura do Diretório Central dos Estudantes (DCE) 

nas diversas universidades do país para reunir a documentação dos centros 

acadêmicos, o movimento estudantil secundarista não dispõe de tantos recursos 

físicos e/ou financeiros para centralizar sua documentação exclusivamente nas 

escolas, visto a sua subordinação direta à instituições de ensino público ou privado 

que, em todos os casos, contam com uma política pedagógica que não contempla um 

projeto de tamanha ambição. 

Até mesmo os documentos produzidos e acumulados em campo universitário 

podem sofrer graves avarias, devido à falta de uma política que disponha sobre a 

necessidade de manter registrado, como fonte de preservação da memória, a 

documentação dessa entidade social de representação coletiva. Este parece ser o 

caso dos documentos do próprio DCE da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

que por descuido ou desconhecimento, acabaram sendo indiscriminadamente 

eliminados pela atual gestão, sem qualquer consulta preliminar a estudantes que 

compõem o curso de Arquivologia da nossa instituição. 

Dessa forma, os desafios sobre a discussão de uma metodologia aplicável aos 

documentos produzidos no âmbito do movimento estudantil secundarista devem ser 

experienciados pela própria diretoria executiva da UBES, que em contrapartida, 

precisa levar em consideração o conhecimento dos profissionais da informação. 

Somente assim será possível qualificar o debate, na intenção de que haja uma troca 

de experiências e preservação eficiente dessa documentação, com a apresentação 

de fluxogramas e propostas efetivas que referendem um novo marco na organização 

dos documentos estudantis, podendo vir a desenvolver futuramente, inclusive novos 

centros de memória do movimento estudantil específicos e independentes 

regionalmente.
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7. APÊNDICES 

 
7.1 APÊNDICE A – Lista de espécies e tipos documentais contidos no acervo 
CERTA 
 
 

ESPÉCIES TIPOS 
ABAIXO ASSINADO   

ACORDO   

  Acordo sobre Problemas no Rio Card Escolar 

ADESIVO   

  Adesivo Movimento Ousadia 

  Adesivo Renovação CERTA 

ANTEPROJETO   

  Anteprojeto Espiando o Futuro 

  Anteprojeto de Leitura Dinamizada 

  Anteprojeto MoviCERTA 

APOSTILA   

ATA   

  Ata de Reunião 

  Ata de Criação de Comissão Eleitoral 

  Ata de Eleição e Posse do Grêmio Estudantil 

AUTORIZAÇÃO   

  Autorização para Uso de TV 

  
Autorização para Participação de Diretores da AGE em 

Reunião 

BILHETE   

  Bilhete Coração da ETESC 

CANÇÃO   

  Composições Autorais 

CARTAZ   

CD   

  Across The Universe 

  CERTA - Backup's 

  ETEHL 2009 

  Homenagem à Bruna Uemura 

  Mc Bobô 

  Mostratec - 22ª Feira 

  Projeto Comperj 

CÉDULA   

  Cédula de Identificação 

  Cédula de Eleição 

CENSO   
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  Censo Escolar 

CIRCULAR   

  Circular de Recebimento de Aviso de Reunião 

  Circular Interna 

COMPROVANTE   

  Recibo de Ação Entre Amigos 

  Recibo de Ofício 

  Vale-Convite 

COMUNICAÇÃO   

  Comunicado de Ocorrência 

  Comunicado de Desinstalação de Jogos 

CONVITE   

  Convite Baile de Primavera 

  Convite Fantasy Fest 

  Convite Cinema para Todos 

CONVOCAÇÃO  

  Chamada para Alteração de Estatuto  

  Convocação para Desfile 

  Convocação para Manifestação 

  Convocação para Reunião 

CORRESPONDÊNCIA   

  Carta de Apresentação 

  Carta Convite 

  Carta de Esclarecimento 

CRACHÁ   

  Crachá de Identificação ADEHLI 

  Crachá de Identificação CERTA 

  Crachá de Identificação CONUBES - etapa estadual 

  Crachá de Identificação CONUBES - etapa nacional 

CRONOGRAMA   

  Calendário do Grêmio 2009 

  Cronograma de Olimpíadas HL 2009 

  Cronograma de Visita às Salas de aula 

  Cronograma do Campeonato de Futsal Masculino 

  
 

Cronograma de Metas do Encontro de Grêmios da 
UBES 

  
Cronograma de Acompanhamento das Obras da 

ETEHL 

  Cronograma do I ConCERTA 2009 

  Cronograma do II ConCERTA 2010 

DECLARAÇÃO   
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  Declaração de Comparecimento 

  Declaração de Entrega de Materiais 

  Declaração de Participação 

  Declaração de Presença 

EDITAL   

  Edital de Convocação 

ESTATUTO   

  Estatuto da ADEHLI 

  Estatuto do Grêmio Estudantil das EEEFHL e ETEHL 

  Estatuto do Grêmio Estudantil do Colégio Raul Vidal 

  Estatuto do GETEHL 

FICHA   

  Ficha de Filiação 

  Ficha de Inscrição 

FOLHA   

  Folha de Rosto 

  Folha de Anotação 

FORMULÁRIO   

  Formulário de Devolução de Livros 

  Formulário de Comentários, Sugestões e Críticas 

  Formulário de Setores da ETEHL 

  Formulário de Turmas da ETEHL 

  Formulário de Empréstimo de Bolas 

  Formulário de Uso do PC 

  Formulário de Requisição de Equipamentos 

  Formulário de Relação de Mobiliários 

FOTOGRAFIA   

 
Fotografias da Gestão CERTA 

GRÁFICO   

  
Levantamento Estatístico sobre Atuação dos Membros 

na Gestão 

GUIA   

  Guia de Projetos do Grêmio Estudantil 

INFORME   

  ADEHLI Informe 

  Informe sobre Acordo Ortográfico  

  Informe Referente ao Computador do Grêmio 

  Jornal Informativo 1/4 de Notícias 

  O Grêmio Informa 

  Reconstrução - Órgão Informativo do GETEHL 

LEI   
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  Lei Estadual 

  Lei Federal 

LISTA/LISTAGEM   

  Lista de Acesso à Sala do Grêmio 

  Lista de Alunos e Alunas 

  Lista de Assuntos Debatidos em Reunião 

  Lista de Chamada 

  Lista de Conceitos do Movimento Estudantil 

  Lista de Contatos 

  Lista de Contatos, Escolas e Metas 

  Lista de Devolução de Livros 

  Lista de Entrada de Materiais de Escritório no Grêmio 

  
Lista de Entrega de Pastas aos Coordenadores do 

Grêmio 

  Lista de Exercícios 

  Lista de Funções da Coordenação do Grêmio 

  Lista de Inscrições 

  Lista de Materiais 

  Lista de Metas Cumpridas 

  Lista de Metas e Graus de Dificuldade 

  Lista de Músicas 

  Lista de Necessidades dos Alunos do Henrique Lage 

  Lisa de Presença em Passeatas 

  Lista de Presença em Reuniões 

  Lista de Presença no Ginásio 

  Lista de Propostas da CERTA 

  Lista de Recibo de Livro 

  
Lista de Salas com Ar Condicionado que Não Foram 

Limpos 

LIVRO   

  Livro Ata da ADEHLI 

  
Passe-Livre: a Reconstrução do Mov. Estudantil 

Secundarista em Niterói 

MANIFESTO   

  Carta Aberta 

  Carta Denúncia 

  Manifesto de Fundação da UEES-RJ 

MAPA   

  Mapa da Cidade de Niterói 

MEMORANDO   

MEMORIAL DESCRITIVO   

  Reforma das Instalações Elétricas da ETEHL 

NOTA   
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  Nota de Esclarecimento 

NOTA FISCAL   

OFÍCIO   

ORÇAMENTO   

  Orçamento de Materiais Esportivos 

PANFLETO   

PORTARIA   

  Ato do Presidente 

PROJETO   

  Projeto Cultural de Leitura Dinamizada 

  
Projeto de Associação Científico-Cultural da ETEHL - 

ACCETEHL 

  Projeto de Lei 

  Projeto Educação Profissional 

  
Projeto Jovens Unidos Revolucionando a Escola - 

JURE 

  Projeto Piloto Rede Agir 

PROPOSTA   

  
Proposta de Experiência Curricular Inovadora do 

Ensino Médio 

  
Proposta de Questionário para Alunos da Rede 

FAETEC 

  Proposta de Regimento Interno 

QUESTIONÁRIO   

  Enquete de Um Grêmio Certo! 

  Pesquisa Instituto Data-Certa 

  
Questionário para Membros do Grêmio Estudantil 

Henrique Lage 

RECORTE/CLIP   

  Publicação em Jornais 

REGIMENTO   

  Regimento FAETEC 

REGULAMENTO   

  Regulamento da Olimpíada de Língua Portuguesa 

  
Regulamento do Campeonato Henriquelageano de 

Basquetebol 

RELATÓRIO   

  Relatório de Vistoria da Sala do Grêmio 

  Relatório de Vistoria de Obra 

  
Relatório do III FestFut HL 3.0 e do II FestBasket HL 

2K9 

  
Relatório sobre a Situação Atual da Escola Industrial 

Henrique Lage (1951) 

REQUERIMENTO   
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Autorização para Convocação do CART 

 
Permissão para Divulgação de Projetos 

RESUMO   

 
Súmula de Jogos das Olimpíadas 

ROTEIRO   

  Roteiro de Escolas 

 
SOLICITAÇÃO  

 
Solicitação de Apresentação de Chapa 

 
Solicitação de Aulas Técnicas 

 
Solicitação de Autorização para Entrada de Estudantes 

de Outras Escolas 

 
Solicitação de Ginásio para Realização de Baile de 

Primavera 

 
Solicitação de Liberação das Quadras Externas 

 
Solicitação de Manutenção do ETE Henrique Lage 

 
Solicitação de Materiais Esportivos para os estudantes 

de Taekwondo 

 
Solicitação de Sala de Estudo para o Noturno 

 
Solicitação de Suspensão de Aulas 

 
Solicitações das Turmas 32P3 e 32P1 

 
Solicitação Pública ADEHLI 

TABELA 
 

 
Tabelas e Horários do FestFut HL 

TERMO 
 

 
Termo de Compromisso 
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8. ANEXOS 
 
8.1 ANEXO A – Nota da Associação Gonçalense de Estudantes (AGE)
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8.2 ANEXO B - Manifesto de fundação da União Estadual dos Estudantes 
Secundaristas do Rio de Janeiro (UEES-RJ) 
 
 

O nosso país vive um momento único em sua história. Vivemos um novo ciclo 
de mudanças iniciado em 2003. Esse período, de imensa luta política e significativo 
protagonismo dos movimentos sociais, permitiu a construção de um legado que 
ficará marcado na consciência e na vida do nosso povo. 

Esse legado tem como elementos fundamentais a reconstrução do estado 
brasileiro, que foi fortemente enfraquecido no período de FHC, e sua inserção em 
um projeto de desenvolvimento econômico, de distribuição de renda e do aumento 
da participação do Estado nas necessidades básicas da população. 
 Conquistamos mais verbas para a educação através da aprovação do 
FUNDEB e do fim da DRU para a educação. Conquistamos mudanças no acesso à 
universidade através da aprovação da Reserva de Vagas em diversas 
universidades, do Enem como mecanismo de ingresso, da ampliação das 
universidades federais através do Reuni, além do Prouni, que distribui bolsas nas 
universidades pagas. 

Essas conquistas, apesar de limitadas, foram elementos fundamentais para 
os avanços sociais do Brasil, mas novos horizontes se abrem para a nossa geração. 
A descoberta de petróleo na camada Pré-sal, a escolha do Brasil para sediar a Copa 
do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016 são vitórias que afloram nosso 
sentimento nacional e nos fazem acreditar na possibilidade de construirmos uma 
grande nação democrática, igualitária e solidária. 
 O que vai contar daqui para frente é a nossa ousadia na defesa de um projeto 
soberano de Brasil. Queremos ainda mais mudanças! Lutamos para que 50% do 
Fundo Social do Pré-sal sejam destinados à educação, pois não há país que se 
desenvolva e diminua suas desigualdades sem que haja profundas mudanças e 
recursos suficientes nesta área. No Rio de Janeiro, a luta pelo passe livre irrestrito 
em todos os municípios permanece viva, assim como a luta pela Reserva de Vagas 
nas universidades públicas para estudantes oriundos de escola pública. 

Esses são alguns dos desafios que nós, estudantes, estamos dispostos a 
assumir. As batalhas nos exigirão muita organização! Além de disposição, grêmios 
em todos os lugares e atuação cotidiana. Precisamos diversificar ainda mais nossa 
forma de diálogo com as diferentes formas de identidade juvenil, como a cultura, a 
arte e o esporte, assim como participar das diversas lutas, o combate ao racismo, ao 
machismo e pela diversidade sexual. Além de assegurar o direito histórico dos 
estudantes a meia entrada. 

Neste sentido, aproveitamos as discussões do 38º congresso da UBES para 
criar uma entidade que represente os estudantes secundaristas de todo o Rio de 
Janeiro. A União Estadual dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro (UEES-
RJ) será um instrumento valiosíssimo para aumentar nossa organização, formulação 
e articulação das nossas lutas pelo nosso estado.  
 

26 de novembro de 2009. 
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8.3 ANEXO C – Relação de abaixo assinados produzidos pela gestão CERTA 
 

 
1 – Solicita Ampliação do Número de Passagens de 60 para 150 por Mês 
(10/02/2008) 
 

O Movimento Estudantil Frente Jovem Social Democrata (FJSD), vem por 
meio desta, junto com os abaixo-assinados, solicitar ao SETRERJ e aos demais 
responsáveis que ampliem o número de passagens de 60 para 150 por mês. Nossa 
reivindicação se baseia no fato de que muitos alunos de várias escolas de São 
Gonçalo, Niterói e Itaboraí necessitam utilizar mais de um ônibus por dia para ir à 
escola e voltar para casa, além de outras necessidades como ida à bibliotecas, 
seminários, visitas técnicas e outros veículos de pesquisa. 
 Desde já agradecemos pela vossa compreensão. 
 
2 – Solicita em Caráter de Urgência, Ampliação do Número de Passagens de 60 
para 150 por Mês (27/02/2008) 
 
 O Grêmio Estudantil da Escola Técnica Estadual Henrique Lage e da Escola 
de Ensino Fundamental Henrique Lage, vem, por meio desta, juntamente com os 
abaixo-assinados, solicitar em caráter de urgência ao SETRERJ e aos demais 
responsáveis, que ampliem o número de passagens de 60 para 150 por mês. Nossa 
reivindicação se baseia no fato de que milhares de alunos necessitam utilizar mais 
de uma condução por dia para ir e vir de casa à escola, fora outras necessidades 
como ida a bibliotecas e outros veículos de pesquisa, seminários e visitas técnicas. 
 Desde já agradecemos pela vossa compreensão. 
 
3 – Repudia a Ida de Alunos, Professores e Funcionários para o CIEP Neves 
(05/03/2008) 
 
 Nós alunos, professores e funcionários da Escola Técnica Estadual Henrique 
Lage informamos que em virtude da falta de diálogo e de transparência dos seus 
atos por parte desta direção e por sabermos que nossa transferência se dará para 
um local que não nos resguarda nenhuma segurança e mais, por se tratar de um 
local com fartos relatos de violência, decidimos que: “NÃO ESTAMOS DE ACORDO, 
NÃO ACEITAMOS A IDA PARA ESTE LOCAL” e nos manifestamos através deste 
abaixo-assinado, conforme segue: Destino: CIEP Neves. 
 
 
4 – Solicita que o Serviço de Xerox do CIEP-CREFCON Possa Atender Também 
no Campus da ETEHL (25/08/2008) 
 
 Os alunos, professores, funcionários entre outros vinculados à Escola Técnica 
Estadual Henrique Lage solicitam que o serviço de Xerox que está nos atendendo no 
CIEP-CREFCON, possa também nos atender no Campus da ETEHL em Barreto na 
ocasião do nosso retorno. Justificamos o nosso pedido pela boa qualidade do 
serviço nas cópias, maior disponibilidade nos horários de atendimento e menor 
preço. 
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5 – Reivindica Maior Segurança Dentro e no Entorno do CIEP (Out/2008) 
 
 Nós, abaixo-assinados, alunos, professores e (ou) pessoas ligadas a Escola 
Técnica Estadual Henrique Lage, reivindicamos as autoridades vigentes uma maior 
segurança dentro e no entorno do CIEP. Solicitamos que a direção da nossa 
unidade e aos responsáveis da FAETEC nos apoiem nessa luta, cobrando do 
Estado que cumpra com um direito básico: SEGURANÇA. 
 
6 – Solicita Reforço de Segurança para o CIEP-CREFCON (2008) 

 
 Nós, abaixo assinados, vimos através do presente documento, solicitar 
reforço de segurança para o CIEP-CREFCON onde nossos filhos estudarão durante 
o período de obras na Escola Técnica Estadual Henrique Lage. 
 
7 – Reclama Sobre a Desorganização das Filas do Lanche e do Almoço 

(16/04/2009) 

 
 Nós, alunos da Escola Técnica Estadual Henrique Lage, vimos, por meio 
deste abaixo assinado, reclamar sobre a desorganização das filas do lanche e do 
almoço. Faltam inspetores para organizar a fila e alguns inspetores atuantes têm 
agido de forma não condizente com a sua função, visto que, no dia 16/04/09, um 
aluno reclamou com um inspetor por outros alunos estarem “furando fila” e o 
inspetor, em vez de repreender os outros alunos, respondeu ao aluno usando as 
seguintes palavras: “Enfia a porrada.” Pedimos, portanto, à direção que tome 
providências quanto aos problemas relatados. 
 
8 – Reivindica Mudanças Junto a Direção e Coordenações do Campus 

(26/08/2009) 

 
 Nós em abaixo assinado, vimos por meio deste reivindicar junto a Direção e 
as coordenações do campus as mudanças que são indispensáveis para nossa 
convivência aqui no Henrique Lage. Dessa maneira apresentamos as seguintes 
reivindicações: Reposição das aulas perdidas por conta da gripe suína; Biblioteca 
técnica e virtual; Área de convivência que nos abrigue do sol e da chuva; A quadra 
polivalente que sempre nos pertenceu aberta para momentos de lazer assim como 
os vestiários; Mesas para nossos professores; Diversificação dos produtos 
oferecidos na cantina; Xerox com menor preço assim como os uniformes; Extinção 
dos buracos nos horários; Reposição das avaliações feitas no dia do ato. 
 
 
9 – Reivindica com Urgência a Presença de uma Equipe Médica para Socorrer 

Alunos e Funcionários (26/08/2009) 

 
 Nós em abaixo assinado, vimos por meio deste reivindicar, com urgência, 
junto a toda a comunidade escolar a presença de uma equipe médica para socorrer 
alunos e funcionários em casos de acidentes ou de mal estar. Essa solicitação se 
deve aos acontecimentos que tem sido constantes no campus Barreto e que por 
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falta de estrutura a escola não pode prestar o devido socorro. Esperamos que a 
Fundação de Apoio à Escola Técnica comece a exercer esse “apoio” e passe a zelar 
pela vida de seus alunos. Dessa maneira esperamos ser atendidos o mais 
brevemente possível antes que aconteçam situações mais graves, resultando no 
maior prejuízo que se pode ter. A perda de uma vida. Acreditando que não é 
intenção da FAETEC se omitir, é que agradecemos desde já e abaixo assinamos. 
 
10 – Reivindicação da Turma 2112 de Edificações para Mudança de Sala 

(14/10/2009) 

 
 Reivindicação dos alunos do curso de Edificações, turma 2112, para mudança 
de sala por falta de condições de estudo.  
 
OBS: Se nosso pedido não for atendido após o recreio não iremos assistir as 4 
últimas aulas do dia 14/10/2009. 
 
11 – Solicita Quebra-Molas ao Longo da Rua Guimarães Junior (2009) 
 
 Nós, alunos da Escola Técnica Estadual Henrique Lage, vimos, por meio 
deste abaixo assinado, reclamar sobre a falta de quebra-molas (lombadas) na Rua 
Guimarães Junior. Pois veículos estão ultrapassando o limite de velocidade ao longo 
da via e não respeitando a sinalização informando sobre a área escolar, pondo em 
risco a integridade física não só dos alunos como de todos os pedestres que utilizam 
a via e facilitando a ação de meliantes utilizando de veículos automotivos. 
Solicitamos, portanto, que sejam postos quebra-molas (lombadas) ao longo da via o 
mais rápido possível. 
 
12 – Solicita Apoio na Tomada de Sanções Durante o Processo Eleitoral do 
Grêmio Estudantil (2009) 
 
 Nós, em abaixo-assinado, estudantes da Escola Técnica Estadual Henrique 
Lage e da Escola Estadual de Ensino Fundamental Henrique Lage, viemos por meio 
deste solicitar da FAETEC apoio à diretora-geral da ETEHL na tomada de sanções 
enérgicas quanto ao estudante responsável pelos atos incompatíveis com um 
ambiente escolar durante o processo eleitoral do Grêmio Estudantil das nossas 
escolas. 
 
13 – Propõe Participação dos Alunos nas Atividades Empreendedoras de 
Secretarias do Governo do Estado (2009) 
 
 Nós, em abaixo assinado da comunidade escolar das unidades escolares da 
educação técnica e profissional do estado do Rio, pais, alunos, professores, 
funcionários e demais da população carioca e fluminense, para efeito de trabalho e 
renda, bem como o primeiro emprego. Propomos um programa que garante aos 
alunos de educação profissional e tecnológica do estado do RJ a sua participação 
nas atividades que são contratadas, no mínimo de 30% em cada secretaria, seja em 
estágios, emprego e/ou atividades empreendedoras (Empresa Júnior ou 
Cooperativa), em todas as secretarias do Governo do Estado. 
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14 – Pelo Veto à Restrição da Meia Entrada (2009) 
 
 Senhores Ministros da Cultura e da Educação, João Luiz Silva Ferreira (Juca 
Ferreira) e Fernando Haddad. 
 Nós, estudantes secundaristas do Estado do Rio de Janeiro, abaixo 
assinamos para solicitar que os Ministros intervenham junto à Presidência da 
República a fim de que o Exmo. Senhor Presidente Luiz Inácio Lula da Silva não 
sancione o Projeto de Lei 188/07, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, hora 
tramitando no Senado, que estabelece restrições ao direito dos estudantes de pagar 
metade do valor das entradas de eventos culturais e esportivos. Nosso movimento 
faz esse apelo por entender que é muito importante para o povo brasileiro a 
formação de novos públicos consumidores de cultura, para que a demanda e, 
consequentemente, a produção cultural cresçam em nosso país, mas também por 
compreender que a formação e identificação culturais são parte fundamental da 
educação da juventude brasileira de hoje e de amanhã. 
 
15 – A Favor da Cultura. A favor da Meia Entrada. A Favor dos Estudantes 
(2009) 
 
 Os brasileiros abaixo manifestam sua contrariedade, inconformidade e 
repúdio ao Projeto de Lei 4571/08, que “Dispõe sobre o benefício do pagamento de 
meia-entrada, para estudantes e idosos, em espetáculos artístico-culturais e 
esportivos”. O PL já foi aprovado na Comissão de Educação do Senado Federal e 
RETIRA DIREITOS dos estudantes ao limitar a venda de ingressos de meia-entrada 
a uma cota de 40% do total de lugares oferecidos ao público. Trata-se de um claro 
retrocesso. 
 
16 – NÃO AO PL 4548/98, QUE QUER LIBERAR MAUS TRATOS AOS ANIMAIS 
(2009) 
 
 Ao Congresso Nacional. Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 
4548/98 e que propõe que seja removida do artigo 32 da Lei Federal nº 96058 (Lei 
de Crimes Ambientais) a criminalização de atos de maus-tratos a animais 
domésticos ou domesticados. Nós, que subscrevemos a esse abaixo-assinado, 
somos contra a alteração do artigo 32 da lei 9605/98 e, portanto, defendemos que 
seja mantido em sua íntegra o texto atual que tipifica como crime o ato de maus-
tratos a animais domésticos e domesticados, o qual já vigora há 11 anos e está em 
plena coerência com as normas basilares ambientais expressas em nossa 
Constituição Federal em seu artigo 225, § 1º, VII, o qual veda práticas cruéis contra 
animais não humanos. 
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8.4 ANEXO D – Relatório do FestFut HL 3.0 e FestBasket HL 2K9
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8.5 ANEXO E – Lista de times participantes do FestFut HL e FestBasket HL 2K9 
 
 
 
• Relação dos times participantes no FestFut HL 2009: 
 
 

Nº EQUIPES 
1 1541_MPF 

2 2 Kg de Fubá SC 

3 As Novinhas Perdem a Linha 

4 Bagaço FC 

5 Bomba Jr. 

6 CCC 

7 Falcon 69 FC 

8 Gripe Suína 

9 Manchester Lage 

10 Mulezinha Repara FC 

11 Pé de Foice 

12 Ratibum Trash Food 

13 Ronaldo's FC 

14 Terror Squad 

15 The Champs 

16 VAPO 

 
 
 
 
• Relação dos times participantes no FestBasket HL 2K9: 
 
 

Nº EQUIPES 
1 Amigos do Mickey 

2 Só Chuá 

3 Monstros S/A 

4 Terroristas 

5 2 Kg de Fubá SC 

6 Fantasma 
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8.6 ANEXO F – Ofício 06/2010 referente ao 2º Miss e 1º Mister Henrique Lage 
 

 
 


